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ไทยแลนด์ เบอร์ มำ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม (ทีบีบีซ)ี ซึง่ เป็ นองค์กรเอกชนที่ทำงำนช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ และกำรพัฒนำ
โดยไม่มงุ่ หวังผลกำไร
ได้ วำ่ จ้ ำง
TANGO
International,
Inc.
ให้ ทำกำรศึกษำวิจยั จุดอ่อนด้ ำนกำรหำเลี ้ยงชีพของประชำกรในศูนย์อพยพผู้ลี ้ภัยเก้ ำแห่งที่ตงอยู
ั ้ ต่ ำมชำยแดนประเทศไทย
-พม่ำ
ในระยะหลำยปี ที่ผำ่ นมำ
กลุม่ ผู้บริ จำคเงินช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยชำวพม่ำ
ได้ ตงค
ั ้ ำถำมเกี่ยวกับกำรกักกันผู้ลี ้ภัยให้ อยูภ่ ำยในศูนย์อพยพ
ว่ำเป็ นวิธีกำรอันพึงปรำรถนำและเป็ นกำรแก้ ปัญหำอย่ำงยัง่ ยืนหรื อไม่
และระบุวำ่ ผู้บริ จำคไม่ต้องกำรสนับสนุนสถำนภำพที่ดำรงอยูใ่ นปั จจุบนั
ด้ วยกำรบริ จำคเงินสนับสนุนเพิ่มขึ ้นต่อไปอย่ำงไม่สิ ้นสุด
ก่อนปี
พ.ศ.
2553
ทีบีบซี ี
สำมำรถหำเงินสนับสนุนได้ เพียงพอสำหรับจัดหำอำหำรให้ แก่ผ้ ลู ี ้ภัยทุกคนที่มีสทิ ธิได้ รับควำมช่วยเหลือ
ซึง่ ให้ พลังงำนเพียงพอต่อควำมต้ องกำรของร่ำงกำย
แต่ในช่วงเวลำหลำยปี ที่ผำ่ นมำนี ้
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ (เช่น ค่ำอำหำร ค่ำถ่ำนหุงต้ ม และค่ำวัสดุก่อสร้ ำงที่พกั อำศัย เป็ นต้ น) มีรำคำสูงขึ ้น
ในขณะที่ควำมเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ
ทำให้ เงินบริ จำคที่มจี ำนวนค่อนข้ ำงคงที่กลับมีมลู ค่ำลดลง
ทีบีบีซี จำเป็ นต้ องปรับเปลีย่ นโครงกำรควำมช่วยเหลือหลัก และพยำยำมเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนทุกด้ ำนมำโดยตลอด
ควำมเปลีย่ นแปลงทังด้
้ ำนกำรเงินและสภำพแวดล้ อมเหล่ำนี ้คือเหตุผลที่
ทีบีบีซี
มอบหมำยให้ ทำกำรศึกษำวิจยั อย่ำงละเอียดเกี่ยวกับควำมมัน่ คงด้ ำนกำรหำเลี ้ยงชีพในศูนย์อพยพที่องค์กำรให้ ควำมช่วยเ
หลือ วัตถุประสงค์โดยเฉพำะของกำรศึกษำนี ้ คือ เพื่อทำกำรวิเครำะห์จดุ อ่อนด้ ำนกำรหำเลี ้ยงชีพอย่ำงเป็ นระบบ
โดยใช้ วิธีวเิ ครำะห์ทงเชิ
ั ้ งคุณภำพและปริ มำณ
เพื่อกำหนดกลไกสำหรับตรวจหำกลุม่ บุคคลที่มีควำมแตกต่ำงด้ ำนเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์อพยพแต่ละแห่งทีเ่ ป็ นเป้ำห
มำยของกำรศึกษำ
และจัดระดับของควำมอ่อนแอของกลุม่ บุคคลเหล่ำนี ้
และเพื่อวำงแผนระบบตรวจสอบเพื่อติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงสมำ่ เสมอ โดยใช้ ข้อมูลที่ได้ จำกกำรสำรวจเป็ นพื ้นฐำน
เรำได้ ดำเนินกำรศึกษำด้ ำนกำรหำเลี ้ยงชีพในศูนย์อพยพสำมแห่ง จำกทังหมดเก้
้
ำแห่ง เมือ่ ปี
พ.ศ. 2552
กำรศึกษำครัง้ ปั จจุบนั นี ้ส่วนหนึง่ เป็ นกำรต่อยอดประสบกำรณ์ที่ได้ จำกกำรสำรวจครัง้ ก่อนนัน้
แต่พยำยำมให้ ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้ มำนันแสดงให้
้
เห็นสถำนกำรณ์ในแต่ละศูนย์อพยพทังเก้
้ ำแห่ง เรำใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่ำงผู้ลี ้ภัย
177 ครัวเรื อนในแต่ละศูนย์ (และให้ มีคำ่ คลำดเคลือ่ นได้ ประมำณ 5.5%) จำนวนครัวเรื อนทังหมดที
้
่สำรวจมี 1,624
ครัวเรื อน
และปรับค่ำสถิติระหว่ำงกำรวิเครำะห์เพื่อให้ มองเห็นภำพรวมของครัวเรื อนในศูนย์อพยพได้ ถกู ต้ องอีกด้ วย
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นอกจำกนี ้ยังใช้ วิธีจดั กลุม่ สนทนำ (focus group discussion) และสัมภำษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่สำคัญ (key informants)
โดยมีบคุ คลเข้ ำร่วมกิจกรรมนี ้มำกกว่ำ 500 คน เพื่อสำรวจประเด็นกำรหำเลี ้ยงชีพและควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรโดยเฉพำะ
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับดัชนีชี ้วัดในกำรศึกษำ
เรำจัดกำรรวบรวมข้ อมูลภำคสนำมในช่วงปลำยเดือนมีนำคม
2554
โดยใช้ ผ้ แู จงนับอิสระ (independent enumerators) ที่จ้ำง และกำกับดูแลโดยสำนักงำน Population Technical
Assistance ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ปรึกษำสัญชำติไทย
กำรศึกษำจุดอ่อนครัง้ นี ้ต้ องกำรตรวจหำว่ำมีกลุม่ ครัวเรื อนที่มคี วำมเหมือนในด้ ำนควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรหลัก
และกำรหำเลี ้ยงชีพหรื อไม่
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุม่ บุคคลที่ตรวจพบจะเป็ นประโยชน์อย่ำงไรในกำรตรวจหำระดับต่ำง
ๆ
ของจุดอ่อนเพื่อใช้ กำหนดกลุม่ เป้ำหมำย เพื่อกำรนี ้ ผู้วิเครำะห์จึงใช้ วิธีวิเครำะห์ปัจจัย (factor analysis)
เพื่อตรวจหำตัวแปรสำคัญจำกกำรสำรวจ และใช้ วิธีวิเครำะห์แบบจับกลุม่ (cluster analysis) เพื่อตรวจหำกลุม่ บุคคลต่ำง
ๆ
TANGO
ตรวจสอบกลุม่ บุคคลที่แบ่งตำมมำตรฐำนเศรษฐกิจสังคมต่ำง
ๆ
ในกำรวิเครำะห์เชิงสำรวจ
และไม่ปรำกฏว่ำมีกลุม่ ใดมีตวั แปรด้ ำนควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรทีแ่ ตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด
กำรวิเครำะห์เผยให้ เห็นปั จจัยเจ็ดประกำร
ซึง่ เมื่อรวมกันแล้ ว
ช่วยอธิบำยควำมแตกต่ำงในบรรดำครัวเรื อน
ในระดับของดัชนีชี ้วัดควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรและกำรหำเลี ้ยงชีพที่ใช้ ในกำรออกแบบกำรศึกษำครัง้ นี ้ ปั จจัยเหล่ำนี ้ คือ
จำนวนสมำชิกในครัวเรื อน อัตรำกำรพึง่ พำอำศัย (กำหนดได้ ด้วยกำรใช้ จำนวนสมำชิกครัวเรื อนที่ไม่อยูใ่ นวัยทำงำน
หำรด้ วยจำนวนสมำชิกที่อยูใ่ นวัยทำงำน)
รำยได้ รำยเดือนต่อครัวเรื อน
รำยจ่ำยรำยเดือนต่อครัวเรื อน
มูลค่ำดัชนีสนิ ทรัพย์รำยเดือนต่อครัวเรื อน คะแนนกำรบริ โภคอำหำร และคะแนนกลยุทธ์กำรรับมือกับสภำพควำมเป็ นอยู่
กำรศึกษำครัง้ นี ้สำมำรถแบ่งกลุม่ บุคคลได้ เป็ นสำมกลุม่
คือ
กลุม่ ทีม่ ีจดุ อ่อนน้ อย
กลุม่ ทีม่ ีจดุ อ่อนปำนกลำง
และกลุม่ ทีม่ ีจดุ อ่อนมำก ผลจำกกำรสำรวจประชำกรพบว่ำร้ อยละ 12 ของครัวเรื อนอยูใ่ นกลุม่ ที่มีจดุ อ่อนน้ อย ร้ อยละ 42
อยูใ่ นกลุม่ ทีม่ ีจดุ อ่อนปำนกลำง
และร้ อยละ
46
อยูใ่ นกลุม่ ที่มจี ดุ อ่อนมำก
ศูนย์อพยพสำมแห่งที่มคี รัวเรื อนในกลุม่ จุดอ่อนน้ อยในสัดส่วนสูงสุด คือ ศูนย์ถ ้ำหิน แม่หละ และต้ นยำง
ศูนย์อพยพสำมแห่งที่มคี รัวเรื อนในกลุม่ จุดอ่อนมำกในสัดส่วนสูงสุด คือ ศูนย์แม่ละอูน แม่ลำมำหลวง และต้ นยำง
ผลกำรศึกษำระบุวำ่ ควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรเป็ นปั ญหำหนึง่ ในศูนย์อพยพผู้ลี ้ภัย
แต่ครัวเรื อนโดยรวมสำมำรถรับมือกับปั ญหำได้
และส่วนใหญ่สำมำรถบริ โภคอำหำรที่ให้ พลังงำนเพียงพอ
แม้ วำ่ จะพึง่ อำหำรธัญพืช
เช่น
ข้ ำว
มำกเกินไปบ้ ำงก็ตำม
คะแนนกำรบริ โภคอำหำรที่ใช้ ประเมินว่ำอำหำรที่บริ โภคมีคณ
ุ ค่ำเพียงพอหรื อไม่
แสดงผลว่ำเกือบร้ อยละ
40
ของครัวเรื อนบริ โภคอำหำรที่มคี ณ
ุ ค่ำโภชนำกำรตำ่ กว่ำมำตรฐำน
หรื อเพียงคำบเส้ น
อำหำรโดยทัว่ ไปมีคณ
ุ ภำพต่ำเพรำะขำดโปรตีนคุณภำพสูง และอำหำรที่อดุ มด้ วยสำรอำหำรรอง เช่น เนื ้อสัตว์ ปลำ
อำหำรนม
ผลไม้
และผัก
อำหำรเหล่ำนี ้ไม่อยูใ่ นรำยกำรอำหำรที่ได้ รับแจกจ่ำย
ข้ อมูลนี ้สอดคล้ องกับผลกำรสำรวจภำวะโภชนำกำรในศูนย์อพยพของชำวพม่ำ
ซึง่ แสดงผลตลอดมำว่ำมีโรคขำดสำรอำหำรเรื อ้ รังและภำวะแคระแกร็ นในระดับสูง(1)
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ซึง่ เป็ นอำกำรที่เกิดจำกกำรบริ โภคอำหำรทีม่ ีคณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรต่ำในสตรีมีครรภ์
และเด็กเล็ก
อำหำรเลี ้ยงทำรกและเด็กเล็ก
และวิธีกำรเลี ้ยงดูทมี่ มี ำตรฐำนต่ำ
รวมทังปั
้ จจัยอื่นๆ(2)
ข้ อมูลนี ้สอดคล้ องกับข้ อมูลเล็กน้ อยที่เรำทรำบเกี่ยวกับสถำนภำพของสำรอำหำรรองในศูนย์อพยพชำวพม่ำ ตัวอย่ำงเช่น
กำรศึกษำในศูนย์ขนำดเล็กพบว่ำสตรี มีครรภ์ และเด็กเล็กเป็ นโรคโลหิตจำงในระดับสูง (3) ผลเหล่ำนี ้สอดคล้ องกับข้ อมูล
FCS ที่พบว่ำกำรบริ โภคเนื ้อสัตว์ ถัว่ และพืชตระกูลถัว่ ซึง่ อุดมด้ วยสำรอำหำรรอง ยังอยูใ่ นระดับตำ่ ดังนัน้
จึงทำให้ ไม่อำจมัน่ ใจได้ ในคุณภำพของอำหำรที่บริ โภค
ว่ำสำมำรถให้ สำรอำหำรรองและโปรตีนเพียงพอตำมที่ร่ำงกำยต้ องกำรหรื อไม่
และอำจมีประชำกรบำงกลุม่ ที่ไม่ได้ รับอำหำรที่ให้ พลังงำนตำมที่ร่ำงกำยต้ องกำรในบำงช่วงเวลำของปี
ควำมสำมำรถของครัวเรื อนในกำรเข้ ำถึงอำหำร (ควำมสำมำรถในกำรซื ้อหำอำหำร) ก็กระทบต่อกำรบริ โภคอำหำรสด
เพรำะไม่รวมอยูใ่ นรำยกำรอำหำรที่แจกจ่ำย
ข้ อมูลแสดงว่ำประชำกรสำมำรถซื ้อหำอำหำรจำกตลำด
และได้ รับจำกหน่วยงำนบรรเทำทุกข์ในศูนย์อพยพอย่ำงเพียงพอ
แต่มีอำหำรบำงอย่ำงที่ซื ้อหำได้ อย่ำงจำกัดระหว่ำงฤดูแล้ ง
โดยเฉพำะศูนย์อพยพสีแ่ ห่งทีเ่ ข้ ำถึงได้ ยำก
ผลกำรศึกษำระบุด้วยว่ำมีปัญหำควำมอ่อนแอที่เกี่ยวข้ องกับควำมไม่มนั่ คงด้ ำนอำหำร
เช่น
กำรตัดลดปริ มำณอำหำรที่แจกจ่ำย กำรแจกจ่ำยอำหำรล่ำช้ ำ และรำคำอำหำรทีเ่ พิ่มสูงขึ ้น
กำรขำดข้ อมูลว่ำผู้ลี ้ภัยควรบริ โภคอำหำรใด เพื่อให้ กลุม่ บุคคลในช่วงต่ำง ๆ ของวงจรชีวิต และที่มีกิจกรรมระดับต่ำง ๆ
กันได้ รับอำหำรที่มคี ณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรอย่ำงเพียงพอ
อำจเป็ นอีกสำเหตุหนึง่ ที่ทำให้ ผ้ ูลี ้ภัยบริ โภคอำหำรคุณภำพต่ำ
(4)
และเกิดปั ญหำสุขภำพอื่นๆ
กำรตัดลดปริ มำณอำหำรบำงอย่ำงที่แจกจ่ำยอำจทำให้ แต่ละครัวเรื อนเข้ ำถึงอำหำรสดได้ ยำกมำกยิ่งขึ ้น
เนื่องจำกครัวเรื อนเหล่ำนี ้รำยงำนว่ำ
หลังจำกใช้ มำตรกำรตัดลดปริ มำณอำหำร
ผู้ลี ้ภัยสำมำรถขำยและแลกเปลีย่ นอำหำรที่ได้ รับแจกจ่ำยได้ น้อยลง
และผู้ลี ้ภัยใช้ วิธีนี ้เพื่อช่วยให้ เข้ ำถึงอำหำรสด
นอกจำกนี ้
เรำยังไม่ทรำบด้ วยว่ำครัวเรื อนผู้ลี ้ภัยจะหำอำหำรมำชดเชยปริ มำณอำหำรที่ถกู ตัดลงอย่ำงไร
และผู้ลี ้ภัยอำจไม่สำมำรถบริ โภคอำหำรที่มคี ณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรเพียงพอเหมือนในอดีตได้ อีกต่อไป
อีกทังเป็
้ นไปได้ วำ่ กำรตัดลดปริมำณอำหำรที่แจกจ่ำยอำจส่งผลให้ กลุม่ บุคคลที่ออ่ นแอ
เช่น
สตรี มีครรภ์
สตรี ที่กำลังให้ นมบุตร ทำรกและเด็กเล็ก และคนชรำ ตกอยูใ่ นควำมเสีย่ งมำกขึ ้น
ผลกำรศึกษำยืนยันว่ำผู้ลี ้ภัยมีวิธีกำรหำเลี ้ยงชีพที่หลำกหลำย
ทังกำรหำเลี
้
้ยงชีพภำยในศูนย์อพยพเดียวกัน
และระหว่ำงศูนย์อพยพ
แต่มีข้อจำกัดมำกในกำรหำเลี ้ยงชีพ
เนื่องจำกระเบียบ
และข้ อบังคับ
(โดยเฉพำะข้ อบังคับห้ ำมเดินทำงไป/กลับ
หรื อเข้ ำ/ออกศูนย์อพยพ)
ปั ญหำขำดพื ้นที่เพำะปลูก
ระดับกำรศึกษำและทักษะของผู้ใหญ่วยั ทำงำน
ทำให้ ยำกต่อกำรหำเลี ้ยงชีพด้ วยวิธีอื่น
ๆ
ครัวเรื อนไม่มีสนิ ทรัพย์ที่ออกดอกออกผล
และไม่สำมำรถเข้ ำถึงสินเชื่อเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ออกดอกออกผล
และในกิจกรรมหำเลี ้ยงชีพ
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ในขณะที่เรำสำมำรถตรวจหำกลุม่ บุคคลที่มีจดุ อ่อนได้
แต่ไม่มีครัวเรื อนทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ทัว่ ไป
หรื อครัวเรื อนที่จดั กลุม่ ตำมสภำพเศรษฐกิจสังคมทีเ่ ด่นชัด เช่น ครัวเรื อนที่มีสตรีเป็ นหัวหน้ ำ อำยุของหัวหน้ ำครัวเรื อน
กำรมีหรื อไม่มคี นพิกำรภำยในครัวเรื อน เป็ นต้ น ซึง่ สำมำรถนำมำใช้ เป็ นตัวแทนในกำรแบ่งกลุม่ จุดอ่อนของครัวเรื อน
ซึง่ น่ำเสียดำย
เพรำะหมำยควำมว่ำเรำจำเป็ นต้ องนำครัวเรื อนที่มีลกั ษณะต่ำง
ๆ
มำรวมเข้ ำด้ วยกัน
เพื่อกำหนดว่ำครัวเรื อนหนึง่ มีสถำนภำพควำมอ่อนแอในระดับใด
นี่อำจเป็ นลักษณะเฉพำะตัวของศูนย์อพยพ
(แม้ วำ่ เรำไม่พบหลักฐำนยืนยันทีค่ ล้ ำยกัน)
เมื่อเรำไม่สำมำรถหำควำมแตกต่ำงของประชำกรได้ เพรำะข้ อจำกัดของโอกำสในกำรหำเลี ้ยงชีพ
ข้ อจำกัดเหล่ำนี ้ทำให้ ครัวเรื อนต่ำง
ๆ
มีควำมคล้ ำยกันมำกขึ ้น
ดังนัน้
จึงอำจเป็ นไปได้ วำ่ เรำต้ องหำลักษณะเด่นมำกกว่ำนี ้เพื่อแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงครัวเรื อน
ในบรรดำปั จจัยทังหลำยที
้
ช่ ่วยให้ ระบุจดุ อ่อนของครัวเรื อนนัน้
ขนำดของครัวเรื อนเป็ นปั จจัยสำคัญที่สดุ
ครัวเรื อนขนำดใหญ่มกั อ่อนแอกว่ำครัวเรื อนขนำดเล็ก
นอกจำกขนำดครัวเรื อนแล้ ว
สถำนภำพทำงเศรษฐกิจของครัวเรื อนก็เป็ นปั จจัยทีส่ ำคัญรองลงมำ ครัวเรื อนที่มีสนิ ทรัพย์ รำยได้ และรำยจ่ำยมำกกว่ำ
จะอ่อนแอน้ อยกว่ำ
แต่ในกรณีนี ้อีกเช่นกันที่ไม่มีวธิ ีกำรง่ำย
ๆ
ที่จะบอกว่ำครัวเรื อนใดมีสถำนภำพทำงเศรษฐกิจสูงกว่ำครัวเรื อนอื่น
ตำมปกติ
บ้ ำนเป็ นเครื่ องหมำยบ่งบอกฐำนะทำงเศรษฐกิจได้
แต่กลับช่วยไม่ได้ มำกนักในสภำพแวดล้ อมของศูนย์อพยพ
กิจกรรมหำเลี ้ยงชีพก็ช่วยอะไรไม่ได้ มำกในกำรแบ่งกลุม่ ครัวเรื อน
สำหรับหลำยครัวเรื อน
โอกำสได้ รับค่ำจ้ ำงและหำรำยได้ ไม่ใช่โอกำสที่เกิดขึ ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
หรื อคำดกำรณ์ได้ ลว่ งหน้ ำ
ครัวเรื อนที่รับจ้ ำงทำงำนด้ ำนเกษตรกรรม
(ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่สร้ ำงรำยได้ ต่ำ ภำยนอกศูนย์อพยพ)
สำมำรถเสริ มฐำนะทำงเศรษฐกิจให้ ครัวเรื อนได้ เท่ำกับครัวเรื อนทีม่ ีงำนทำอย่ำงสมำ่ เสมอในกำรบริ หำรจัดกำรศูนย์
ตรำบใดที่เขำอยูใ่ นศูนย์อพยพที่เปิ ดโอกำสให้ เข้ ำถึงงำนและมีงำนทำได้ อย่ำงเพียงพอ
ดังนัน้
เพื่อจะรู้สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ จึงจำเป็ นต้ องวัดกันด้ วยรำยได้ สินทรัพย์ และรำยจ่ำยแท้ จริ ง ท้ ำยที่สดุ
อำหำรที่แต่ละครัวเรื อนบริ โภค
และพฤติกรรมของครอบครัวนันในกำรซื
้
้อหำอำหำรมำบริ โภค
ก็คือปั จจัยที่กำหนดระดับควำมอ่อนแอของครอบครัวนัน้ ๆ
ดังนัน้
เพื่อให้ สำมำรถแบ่งกลุม่ ครัวเรื อนได้
จึงจำเป็ นต้ องทรำบปั จจัยทังเจ็
้ ดประกำรเกี่ยวกับครัวเรื อน
นอกจำกนี ้ยังต้ องมีกำรพัฒนำระบบติดตำมสถำนกำรณ์ทจี่ ะช่วยให้ แบ่งกลุม่ ครัวเรื อน
และตรวจสอบควำมเปลีย่ นแปลงเป็ นระยะ
ปั ญหำที่เห็นได้ ชดั ที่สดุ คือค่ำใช้ จำ่ ย
เพรำะระบบติดตำมสถำนกำรณ์เช่นนันต้
้ องใช้ ทงเวลำและแรงงำนมำก
ั้
และต้ องใช้
M&E
และทักษะในกำรวิเครำะห์ที่มีอยูภ่ ำยในทีบีบีซี แม้ วำ่ TANGO แนะนำวิธีกำรเดียวกันนี ้สำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 2 และข้ อ 3
เพื่อให้ ใช้ วธิ ีกำรซ ้ำกันได้
อย่ำงน้ อยก็ในระยะเริ่มต้ น(5)
แต่ทีบีบีซี
ต้ องพิจำรณำข้ อแนะนำในกำรศึกษำนี ้
เพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจกำหนดเป้ำหมำยในอนำคต
โดยคำนึงถึงบริ บทอื่น
ๆ
ของทรัพยำกร
และข้ อจำกัดด้ ำนสมรรถภำพขององค์กำรด้ วย
ข้ อแนะนา
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ควรจัดทำระบบติดตำมสถำนกำรณ์ควำมอ่อนแอในระดับครัวเรื อน
ซึง่ จะระบุวำ่ ครัวเรื อนมีจดุ อ่อนด้ ำนควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรอย่ำงไรบ้ ำง
ระบบนี ้ควรประกอบด้ วยดัชนีชี ้วัดเจ็ดประกำรที่ระบุในกำรศึกษำนี ้
และใช้ ตรวจวัดในลักษณะเดียวกัน
จุดประสงค์ของระบบติดตำมสถำนกำรณ์นี ้
คือ
ช่วยให้ ทีบีบีซีมขี ้ อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนของครัวเรื อนเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริ หำรจัดกำร
ระบบดังกล่ำวสำมำรถใช้ ประโยชน์ในทำงอื่นได้ อีกด้ วย
เช่น
เป็ นกลไกที่ใช้ แบ่งกลุม่ ครัวเรื อนเพื่อให้ ควำมช่วยเหลือที่แตกต่ำงกัน
เป็ นระบบตรวจสอบควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรเพื่อติดตำมผลควำมเปลีย่ นแปลงในแต่ละศูนย์อพยพในอนำคต
หรื อตรวจสอบตัวกรอง (filters) อื่น ๆ และเป็ นวิธีที่ใช้ ประเมินผลดีผลเสียที่เกิดจำกกิจกรรมต่ำง ๆ ในโครงกำร



ถ้ ำทีบีบีซี ต้ องกำรแบ่งกลุม่ ครัวเรื อนตำมควำมอ่อนแออย่ำงต่อเนื่อง (เช่น เพื่อให้ ควำมช่วยเหลือที่แตกต่ำงกัน)
ทีบีบีซี ควรดำเนินกำรวิเครำะห์ผลประโยชน์จำกกำรลงทุน เพื่อให้ ร้ ูวำ่ ระบบตรวจสอบดังกล่ำวจะคุ้มทุนหรื อไม่
เนื่องจำกจำเป็ นต้ องสัมภำษณ์ทกุ ครัวเรื อนทุกปี ดังนัน้ จึงมีคำ่ ใช้ จ่ำยมำก และควรชัง่ น ้ำหนักระหว่ำงค่ำใช้ จ่ำย
และสิง่ ที่ประหยัดได้
(ทังด้
้ ำนกำรเงิน
และสังคม)
จำกกำรให้ ควำมช่วยเหลือที่แตกต่ำงกัน
เช่น
แจกจ่ำยอำหำรทีแ่ ตกต่ำงกัน
กำรวิเครำะห์เช่นนันจะช่
้ วยให้ ทบี ีบีซีร้ ูคำ่ ใช้ จำ่ ยแท้ จริ งของกำรให้ ควำมช่วยเหลือในระดับครัวเรื อน
นอกจำกวิเครำะห์ผลประโยชน์เทียบกับกำรลงทุน
ทีบีบีซยี งั ต้ องคำนึงถึงปั จจัยต่ำง
ๆ
เช่น
ควำมมัน่ คงทำงสังคมก่อนจะตัดสินใจในทำงใดด้ วย กำรสร้ ำงระบบแจกจ่ำยอำหำรโดยเจำะจงกลุม่ เป้ำหมำยเช่นนี ้
อำจเปลีย่ นพลวัตทำงสังคมภำยในศูนย์อพยพ
หรื ออำจเป็ นสำเหตุให้ ครัวเรื อนเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อให้ ตนเองมีสทิ ธิได้ รับอำหำรที่แจกจ่ำยได้ เต็มที่
ปั ญหำนี ้ทำให้ จำเป็ นต้ องมีกำรศึกษำวิจยั เพิม่ เติม
ซึง่ ต้ องเน้ นทำควำมเข้ ำใจกับควำมเชื่อมแน่น
และเครื อข่ำยทำงสังคมภำยในศูนย์อพยพ
และตรวจหำปั จจัยที่อำจรบกวนควำมเชื่อมแน่นทำงสังคมนี ้ภำยในสภำพแวดล้ อมที่ปิด
เช่น
กำรตัดลดปริ มำณอำหำรที่แจกจ่ำยที่อำจเกิดขึ ้นได้
และผลกระทบจำกกำรรบกวนเช่นนัน้
กำรศึกษำนี ้จะช่วยเสริ มกำรวิเครำะห์ผลประโยชน์จำกกำรลงทุนทีเ่ สนอให้ สมบูรณ์มำกขึ ้น



ทีบีบีซี
ควรมีระบบติดตำมสถำนกำรณ์ควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรของครัวเรื อนที่ออ่ นแอ
เช่น
ครัวเรื อนที่มีทำรกและเด็กวัยตำ่ กว่ำ
5
ปี
ซึง่ ประกอบด้ วยดัชนีชี ้วัด
CSI
และ
FCS
รวมถึงหัวข้ ออื่นทีเ่ กี่ยวเนื่องกับควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร
โดยรวมไว้ ในกำรสำรวจโภชนำกำรที่วำงแผนไว้ วำ่ จะดำเนินกำรหนึง่ ครัง้ ทุกสองปี
นอกจำกนี ้ยังขอเสนอให้ รวมคำถำมเกี่ยวกับอำหำรที่ใช้ เลี ้ยงทำรกและเด็กเล็ก
(IYCF)
ให้ เป็ นส่วนประกอบของกำรสำรวจเหล่ำนี ้
รวมถึงคำถำมว่ำครัวเรื อนมีควำมสำมำรถมำกน้ อยอย่ำงไรในกำรเข้ ำถึงบริ กำรด้ ำนสุขภำพ ระบบสุขำภิบำลที่ดีพอ
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รวมถึงสุขอนำมัย และเข้ ำถึงน ้ำที่บริ โภคได้ อย่ำงปลอดภัยหรือไม่ เพื่อให้ เข้ ำใจได้ มำกขึ ้นถึงสำเหตุตำ่ ง
ของควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร และภำวะทุโภชนำกำร และหำวิธีแก้ ไขได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ๆ



กำรศึกษำนี ้ให้ ควำมสำคัญกับรำยได้ ตำมฤดูกำล และช่วงเวลำที่ผ้ ลู ี ้ภัยมีอำหำรบริ โภคอย่ำงเพียงพอในครัวเรื อน
(ตำมควำมคิดของผู้ตอบคำถำม)
เนื่องจำกผู้ลี ้ภัยมีโอกำสน้ อยกว่ำที่จะทำกิจกรรมสร้ ำงรำยได้ ระหว่ำงฤดูแล้ ง
ทีบีบีซี จึงควรแจกจ่ำยอำหำรให้ เต็มปริ มำณที่กำหนดให้ มำกที่สดุ สำหรับเดือนธันวำคม มกรำคม และกุมภำพันธ์
และถ้ ำทำได้
รวมถึงเดือนมีนำคมด้ วย
ซึง่ อำจยกเว้ นศูนย์ถ ้ำหิน
เพรำะดูเหมือนว่ำอำกำศไม่แห้ งแล้ งระหว่ำงช่วงเดือนดังกล่ำว แต่อำจจำเป็ นต้ องตรวจสอบว่ำสำหรับศูนย์ถ ้ำหิน
ฤดูแล้ งเกิดขึ ้นในช่วงเวลำใดของปี



แม้ ควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรโดยทัว่ ไปในศูนย์อพยพอยูใ่ นระดับที่ดพี อ
กำรศึกษำนี ้ยืนยันว่ำยังสำมำรถปรับปรุงสถำนภำพทำงโภชนำกำรทัว่ ไปในศูนย์อพยพได้ อีก
(ดังจะเห็นได้ จำกคะแนนกำรบริ โภคอำหำร
และควำมหลำกหลำยของอำหำรที่บริ โภค)
ดังนัน้
ตำมข้ อแนะนำจำกกำรสำรวจโภชนำกำรก่อนหน้ ำนี ้
ทีบีบีซีควรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ที่จะขยำยขอบเขต
และรักษำระดับควำมร่วมมือกับกลุม่ สตรี คณะกรรมกำรศูนย์อพยพ เจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุข (และอำสำสมัคร)
และช่องทำงอื่น
ๆ
เพื่อเริ่ มรณรงค์ให้ ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำร
โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงอำหำรที่แจกจ่ำยซึง่ เกิดขึ ้นในระยะหลังนี ้
เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ลู ี ้ภัยรู้จกั เลือกบริ โภคอำหำรที่เหมำะสมที่สดุ
ให้ ร้ ูจกั บริ โภคอำหำรที่มีคณ
ุ ค่ำและควำมสมดุลทำงโภชนำกำรโดยใช้ จ่ำยอย่ำงประหยัด
ให้ ทำขนมทีม่ ีคณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรไว้ บริ โภคเอง
แทนที่จะซื ้อขนมที่รำคำแพงกว่ำ
และชี ้ให้ เห็นว่ำอำหำรที่บริ โภคเกี่ยวข้ องกับปั ญหำด้ ำนสุขภำพ
ข้ อมูลนี ้อำจเป็ นปั จจัยสำคัญทีช่ ว่ ยยกระดับอำหำรที่บริ โภคให้ มีคณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรอย่ำงเพียงพอ
และกระตุ้นให้ ครัวเรื อนใช้ งบประมำณด้ ำนอำหำรที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
นอกจำกนี ้
เรำขอแนะนำให้ ทำกำรวิจยั เพื่อทำควำมเข้ ำใจว่ำมีอปุ สรรคใดทีข่ ดั ขวำงกำรเปลีย่ นพฤติกรรม
และจะใช้ ช่องทำงทีม่ ีอยูเ่ ดิมให้ ดที ี่สดุ อย่ำงไร
(กรุณำดูข้อมูลเพิม่ เติมจำกรำยงำนกำรทบทวนภำวะโภชนำกำรและควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร)



AsiaMix หรื ออำหำรเสริ มวิตำมินที่ได้ รับแจกจ่ำยมีปริ มำณน้ อย และ FGD ระบุวำ่ สำมำรถใช้ บริ โภคได้ เพียง 10-15
วันสำหรับครัวเรื อนส่วนใหญ่
นอกจำกนี ้
ยังสันนิษฐำนได้ ด้วยว่ำกำรตัดลดปริ มำณอำหำรที่แจกจ่ำยจะทำให้ กลุม่ บุคคลที่กำลังอยูใ่ นช่วงอ่อนแอในวงจรชีวิต
เช่น สตรี มีครรภ์ ทำรก และเด็กเล็ก ตกอยูใ่ นควำมเสีย่ งมำกขึ ้น ดังนัน้ จึงควรดำเนินกำรตำมแผนที่ กำหนดไว้ คือ
แจกจ่ำยอำหำรเสริ มตำมเงื่อนไข
(RSB++)
ให้ แก่กลุม่ เป้ำหมำยเหล่ำนี ้
พร้ อมกับให้ ควำมรู้เกี่ยวกับโภชนำกำรและสุขภำพ
เพื่อแก้ ไขปั ญหำบริ โภคอำหำรไม่ครบหมู่
และส่งเสริ มให้ ปรับปรุงวิธีกำรให้ อำหำรแก่ทำรกและเด็กเล็ก
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เงื่อนไขดังกล่ำวหมำยควำมว่ำผู้รับประโยชน์ต้องเป็ นบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติตำมเกณฑ์บำงอย่ำง
เช่น
สำหรับสตรี ที่เข้ ำร่วมในกิจกรรมของ ANC และกำรอบรมควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรและสุขภำพ และสำหรับเด็กเล็ก
(และผู้ดแู ลเด็กเหล่ำนี ้)
ที่เข้ ำร่วมในกิจกรรมตรวจสอบกำรเจริ ญเติบโตประจำเดือน
และส่งเสริ มโภชนำกำรและสุขภำพ(6)
มำตรกำรนี ้สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของ
UNHCR/WFP
ในกำรยกระดับโภชนำกำรในศูนย์อพยพผู้ลี ้ภัย รวมถึงโครงกำร Scaling Up Nutrition “1000 วัน” (คือ
ระยะตังครรภ์
้
270 วัน และระยะตังแต่
้ เกิดจนถึงอำยุ 2 ปี
คือ 730 วัน) (ดู
รำยงำนกำรทบทวนภำวะโภชนำกำรและควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร
เกี่ยวกับเหตุและผล
ผู้ร่วมปฏิบตั ิงำน
และแหล่งเงินทุน)


ทีบีบีซี
จะร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นต่อไปเพื่อช่วยให้ ผ้ ลู ี ้ภัยเข้ ำถึงพื ้นที่ทำกิน
และกำรหำเลี ้ยงชีพ
โดยใช้ บทเรี ยนที่เรี ยนรู้ให้ เป็ นประโยชน์
และเน้ นปฏิบตั ิสงิ่ ที่พิสจู น์แล้ วว่ำได้ ผล
และควรให้ ควำมสนใจกับกำรขยำยทำงเลือกในกำรหำเลี ้ยงชีพ
มำกกว่ำกำรจัดหำรำยได้ ระหว่ำงช่วงเวลำที่อำหำรขำดแคลนในศูนย์อพยพส่วนใหญ่ คือ ระหว่ำงเดือนธันวำคม
ถึงเดือนมีนำคม/เมษำยน ควรให้ ควำมสำคัญกับกำรขยำยกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เลี ้ยงสัตว์ขนำดเล็ก
และเกษตรกรรม (ดูข้อมูลเพิม่ เติมในหัวข้ อนี ้ได้ จำก กำรทบทวนภำวะโภชนำกำรและควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร)
นอกจำกนี ้ ควรศึกษำแนวทำงทีส่ ร้ ำงสรรค์ในกำรเพิม่ ควำมหลำกหลำยของอำหำรที่บริ โภค และคุณภำพของอำหำร
เริ่ มต้ นด้ วยกำรเรียนรู้จำกศูนย์อพยพ
เช่น
ถ ้ำหิน
และต้ นยำง
ซึง่ ดูเหมือนว่ำประสบควำมสำเร็จในด้ ำนนี ้มำกกว่ำศูนย์อพยพอืน่



ทีบีบีซี ควรพิจำรณำว่ำสมควรดำเนินกำรศึกษำ “ระดับผิวเผิน (light study)” หรื อไม่ในศูนย์อพยพที่ FCS ต่ำกว่ำ
หรื อมีอตั รำกำรบริ โภคอำหำรที่แจกจ่ำยบำงชนิดตำ่ กว่ำ
เพือ่ ให้ เข้ ำใจว่ำทำไมจึงบริ โภคอำหำรด้ อยคุณค่ำกว่ำ
และมีอปุ สรรคใดที่ขดั ขวำงไม่ให้ ปรับปรุงนิสยั กำรบริ โภคของคนเหล่ำนี ้
กำรศึกษำเช่นนี ้อำจเหมำะสมโดยเฉพำะสำหรับศูนย์อพยพบำงแห่งที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ทรุ กันดำร
และมีกำรแจกจ่ำยอำหำรน้ อยครัง้ กว่ำระหว่ำงฤดูฝน
จึงอำจทำให้ หำอำหำรทัว่ ไปได้ ยำกกว่ำ
กำรศึกษำนี ้ควรเป็ นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ซึง่ ดำเนินกำรโดยนักวิจยั น้ อยคน
ที่ผำ่ นกำรฝึ กอบรมมำอย่ำงดี
สำมำรถพูดภำษำของประชำกรในศูนย์อพยพได้ คล่อง
และเข้ ำใจปั ญหำด้ ำนควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร
และวิธีกำรวิจยั
**********

(1)

กำรสำรวจภำวะโภชนำกำรตลอดแนวชำยแดนประจำปี
พ.ศ.
2546
และ
2552
รำยงำนว่ำพบภำวะทุโภชนำกำรเรื อ้ รังในอัตรำตังแต่
้
34% ถึง 39% โดยไม่ลดลงอย่ำงสมำ่ เสมอ
ถ้ ำวัดตำมมำตรฐำนขององค์กำร WHO อัตรำนี ้นับว่ำสูง (คือ เกิน 30%) สำหรับศูนย์อพยพ 6 แห่ง และเกิน 40%
ซึง่ ถือว่ำสูงมำก
สำหรับศูนย์อพยพ
3
แห่ง
(แม่ลำมำหลวง,
แม่ละอูน
และต้ นยำง)
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และรำยงำนอัตรำควำมแคระแกร็ นของเด็กอย่ำงน่ำตกใจ ว่ำเด็กแคระแกร็ นเมื่ออำยุได้
รำยงำนกำรสำรวจภำวะโภชนำกำรตลอดแนวชำยแดน, 2009]

5

ปี

[ทีบีบีซี,

(2)

Why Stunting Matters? Alive and Thrive Technical Brief, Issue 2, September 2010, Alive and Thrive
Project of AED, Washington, DC.
ในกำรศึกษำวิจยั ในศูนย์แม่หละเมื่อไม่นำนมำนี ้
พบว่ำควำมแคระแกร็ นในระดับสูงเกี่ยวข้ องกับวิธีกำรเลี ้ยงทำรกและเด็กเล็กที่ด้อยคุณภำพ
เช่น
กำรเลี ้ยงทำรกด้ วยน ้ำนมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวยังอยูใ่ นระดับตำ่
กำรให้ อำหำรแข็งล่ำช้ ำและอำหำรมีคณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรตำ่ และให้ อำหำรน้ อยมื ้อเกินไป [Carrara V., Nosten F.
and W. Stuetz, Draft report: DDT, Micronutrients in pregnancy and the development of infant, Shoklo
Malaria Research Unit, Mae Sot, Thailand, 2010]

(3)

ดู รำยงำนสรุปผลกำรศึกษำเกี่ยวกับสำรอำหำรรองในศูนย์อพยพชำวพม่ำ ได้ จำก “A Nutrition and Food
Security Review”, TBBC, 2020, pg. 25 and 26.

(4)

นี่คือข้ อสังเกตในกำรทบทวนภำวะโภชนำกำร และควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร ที่ ทีบีบีซี ดำเนินกำรเมือ่ ปี ที่ผำ่ นมำ.

(5)

………………….

(6)

กำรชัง่ น ้ำหนักตัวทำรกและเด็กเล็ก
ซึง่ รวบรวมข้ อมูลได้ สกั ระยะหนึง่
จะกลำยเป็ นระบบเฝ้ ำระวังสถำนภำพโภชนำกำร
โดยเฉพำะเมื่อมีผ้ ลู ี ้ภัยมำร่วมกิจกรรมจำนวนมำก
หรื อเมื่อสำมำรถเลือกกลุม่ ตัวอย่ำงเพื่อติดตำมผลได้ นอกจำกนี ้ ต้ องตรวจสอบทุกวันว่ำเครื่ องชัง่ น ้ำหนักเที่ยงตรง
บันทึกน ้ำหนักอย่ำงถูกต้ อง
เก็บรักษำข้ อมูลอย่ำงดี
และกรอกเข้ ำฐำนข้ อมูลอย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์
เพื่อให้ ตคี วำมข้ อมูลได้ สะดวกภำยในกรอบเวลำอันเหมำะสม
ถ้ ำมีกำรพัฒนำ
และใช้ ระบบนี ้
ก็อำจไม่จำเป็ นต้ องสำรวจภำวะโภชนำกำรบ่อย ๆ
ข้ อมูลอ้ ำงอิง : Global Nutrition Cluster Harmonized Training Materials Package: Module 10; Nutrition
Information and Surveillance Systems, Part 2: Technical notes, pg. 10-12, August, 2009, UNICEF
Nutrition Cluster.

