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การวิเคราะห์จุดอ่อนด้านการหาเลีย้งชพีระดับเส้นฐาน 
ของศูนย์อพยพผู้ลีภ้ยัตามชายแดนประเทศไทย-พม่า 
 
จดัท ำเพื่อ : ไทยแลนด์ เบอร์มำ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม 
จดัท ำโดย :  TANGO International, Inc. 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ไทยแลนด์ เบอร์มำ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (ทีบีบีซ)ี ซึง่เป็นองค์กรเอกชนที่ท ำงำนช่วยเหลอืบรรเทำทกุข์ และกำรพฒันำ 
โดยไมมุ่ง่หวงัผลก ำไร ได้วำ่จ้ำง TANGO International, Inc. 
ให้ท ำกำรศกึษำวิจยัจดุออ่นด้ำนกำรหำเลีย้งชีพของประชำกรในศนูย์อพยพผู้ลีภ้ยัเก้ำแหง่ที่ตัง้อยูต่ำมชำยแดนประเทศไทย
-พมำ่ ในระยะหลำยปีที่ผำ่นมำ กลุม่ผู้บริจำคเงินชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยัชำวพมำ่ 
ได้ตัง้ค ำถำมเก่ียวกบักำรกกักนัผู้ลีภ้ยัให้อยูภ่ำยในศนูย์อพยพ 
วำ่เป็นวิธีกำรอนัพงึปรำรถนำและเป็นกำรแก้ปัญหำอยำ่งยัง่ยืนหรือไม ่
และระบวุำ่ผู้บริจำคไมต้่องกำรสนบัสนนุสถำนภำพท่ีด ำรงอยูใ่นปัจจบุนั 
ด้วยกำรบริจำคเงินสนบัสนนุเพิ่มขึน้ตอ่ไปอยำ่งไมส่ิน้สดุ ก่อนปี พ.ศ. 2553 ทีบีบซี ี
สำมำรถหำเงินสนบัสนนุได้เพียงพอส ำหรับจดัหำอำหำรให้แก่ผู้ลีภ้ยัทกุคนท่ีมีสทิธิได้รับควำมช่วยเหลอื 
ซึง่ให้พลงังำนเพียงพอตอ่ควำมต้องกำรของร่ำงกำย แตใ่นชว่งเวลำหลำยปีที่ผำ่นมำนี ้
คำ่ใช้จำ่ยในกำรช่วยเหลอืบรรเทำทกุข์ (เช่น คำ่อำหำร คำ่ถำ่นหงุต้ม และคำ่วสัดกุ่อสร้ำงที่พกัอำศยั เป็นต้น) มีรำคำสงูขึน้ 
ในขณะท่ีควำมเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำ ท ำให้เงินบริจำคที่มจี ำนวนคอ่นข้ำงคงที่กลบัมมีลูคำ่ลดลง 
ทีบีบีซี จ ำเป็นต้องปรับเปลีย่นโครงกำรควำมชว่ยเหลอืหลกั และพยำยำมเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำนทกุด้ำนมำโดยตลอด 
 
ควำมเปลีย่นแปลงทัง้ด้ำนกำรเงินและสภำพแวดล้อมเหลำ่นีค้ือเหตผุลที่ ทีบีบีซ ี
มอบหมำยให้ท ำกำรศกึษำวิจยัอยำ่งละเอียดเก่ียวกบัควำมมัน่คงด้ำนกำรหำเลีย้งชีพในศนูย์อพยพท่ีองค์กำรให้ควำมชว่ยเ
หลอื วตัถปุระสงค์โดยเฉพำะของกำรศกึษำนี ้ คือ เพื่อท ำกำรวิเครำะห์จดุออ่นด้ำนกำรหำเลีย้งชีพอยำ่งเป็นระบบ 
โดยใช้วิธีวเิครำะห์ทัง้เชิงคณุภำพและปริมำณ 
เพื่อก ำหนดกลไกส ำหรับตรวจหำกลุม่บคุคลที่มีควำมแตกตำ่งด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมในศนูย์อพยพแตล่ะแหง่ทีเ่ป็นเป้ำห
มำยของกำรศกึษำ และจดัระดบัของควำมออ่นแอของกลุม่บคุคลเหลำ่นี ้
และเพื่อวำงแผนระบบตรวจสอบเพื่อติดตำมสถำนกำรณ์อยำ่งสม ำ่เสมอ โดยใช้ข้อมลูที่ได้จำกกำรส ำรวจเป็นพืน้ฐำน 
 
เรำได้ด ำเนินกำรศกึษำด้ำนกำรหำเลีย้งชีพในศนูย์อพยพสำมแหง่ จำกทัง้หมดเก้ำแหง่ เมือ่ปี พ.ศ. 2552 
กำรศกึษำครัง้ปัจจบุนันีส้ว่นหนึง่เป็นกำรตอ่ยอดประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรส ำรวจครัง้ก่อนนัน้ 
แตพ่ยำยำมให้ข้อมลูเชิงสถิติที่ได้มำนัน้แสดงให้เห็นสถำนกำรณ์ในแตล่ะศนูย์อพยพทัง้เก้ำแหง่ เรำใช้วิธีสุม่ตวัอยำ่งผู้ลีภ้ยั 
177 ครัวเรือนในแตล่ะศนูย์ (และให้มีคำ่คลำดเคลือ่นได้ประมำณ 5.5%) จ ำนวนครัวเรือนทัง้หมดที่ส ำรวจมี 1,624 
ครัวเรือน และปรับคำ่สถิติระหวำ่งกำรวเิครำะห์เพื่อให้มองเห็นภำพรวมของครัวเรือนในศนูย์อพยพได้ถกูต้องอกีด้วย 
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นอกจำกนีย้งัใช้วิธีจดักลุม่สนทนำ (focus group discussion) และสมัภำษณ์ผู้ให้ข้อมลูที่ส ำคญั (key informants) 
โดยมีบคุคลเข้ำร่วมกิจกรรมนีม้ำกกวำ่ 500 คน เพื่อส ำรวจประเด็นกำรหำเลีย้งชีพและควำมมัน่คงด้ำนอำหำรโดยเฉพำะ 
ซึง่เก่ียวข้องกบัดชันชีีว้ดัในกำรศกึษำ เรำจดักำรรวบรวมข้อมลูภำคสนำมในชว่งปลำยเดอืนมีนำคม 2554 
โดยใช้ผู้แจงนบัอิสระ (independent enumerators) ที่จ้ำง และก ำกบัดแูลโดยส ำนกังำน Population Technical 
Assistance ซึง่เป็นบริษัทท่ีปรึกษำสญัชำติไทย 
 
กำรศกึษำจดุออ่นครัง้นีต้้องกำรตรวจหำวำ่มีกลุม่ครัวเรือนท่ีมคีวำมเหมือนในด้ำนควำมมัน่คงด้ำนอำหำรหลกั 
และกำรหำเลีย้งชีพหรือไม ่
และควำมแตกตำ่งระหวำ่งกลุม่บคุคลที่ตรวจพบจะเป็นประโยชน์อยำ่งไรในกำรตรวจหำระดบัตำ่ง ๆ 
ของจดุออ่นเพื่อใช้ก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย เพื่อกำรนี ้ ผู้วิเครำะห์จึงใช้วิธีวิเครำะห์ปัจจยั (factor analysis) 
เพื่อตรวจหำตวัแปรส ำคญัจำกกำรส ำรวจ และใช้วิธีวิเครำะห์แบบจบักลุม่ (cluster analysis) เพื่อตรวจหำกลุม่บคุคลตำ่ง 
ๆ TANGO ตรวจสอบกลุม่บคุคลที่แบง่ตำมมำตรฐำนเศรษฐกิจสงัคมตำ่ง ๆ ในกำรวิเครำะห์เชิงส ำรวจ 
และไมป่รำกฏวำ่มีกลุม่ใดมตีวัแปรด้ำนควำมมัน่คงด้ำนอำหำรทีแ่ตกตำ่งกนัอยำ่งเดน่ชดั 
กำรวเิครำะห์เผยให้เห็นปัจจยัเจ็ดประกำร ซึง่เมื่อรวมกนัแล้ว ช่วยอธิบำยควำมแตกตำ่งในบรรดำครัวเรือน 
ในระดบัของดชันชีีว้ดัควำมมัน่คงด้ำนอำหำรและกำรหำเลีย้งชีพที่ใช้ในกำรออกแบบกำรศกึษำครัง้นี ้ ปัจจยัเหลำ่นี ้ คอื 
จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน อตัรำกำรพึง่พำอำศยั (ก ำหนดได้ด้วยกำรใช้จ ำนวนสมำชิกครัวเรือนท่ีไมอ่ยูใ่นวยัท ำงำน 
หำรด้วยจ ำนวนสมำชิกที่อยูใ่นวยัท ำงำน) รำยได้รำยเดือนตอ่ครัวเรือน รำยจ่ำยรำยเดือนตอ่ครัวเรือน 
มลูคำ่ดชันีสนิทรัพย์รำยเดือนตอ่ครัวเรือน คะแนนกำรบริโภคอำหำร และคะแนนกลยทุธ์กำรรับมือกบัสภำพควำมเป็นอยู่ 
 
กำรศกึษำครัง้นีส้ำมำรถแบง่กลุม่บคุคลได้เป็นสำมกลุม่ คือ กลุม่ทีม่ีจดุออ่นน้อย กลุม่ทีม่ีจดุออ่นปำนกลำง 
และกลุม่ทีม่ีจดุออ่นมำก ผลจำกกำรส ำรวจประชำกรพบวำ่ร้อยละ 12 ของครัวเรือนอยูใ่นกลุม่ที่มีจดุออ่นน้อย ร้อยละ 42 
อยูใ่นกลุม่ทีม่ีจดุออ่นปำนกลำง และร้อยละ 46 อยูใ่นกลุม่ที่มจีดุออ่นมำก 
ศนูย์อพยพสำมแหง่ที่มคีรัวเรือนในกลุม่จดุออ่นน้อยในสดัสว่นสงูสดุ คือ ศนูย์ถ ำ้หิน แมห่ละ และต้นยำง 
ศนูย์อพยพสำมแหง่ที่มคีรัวเรือนในกลุม่จดุออ่นมำกในสดัสว่นสงูสดุ คือ ศนูย์แมล่ะอนู แมล่ำมำหลวง และต้นยำง 
 
ผลกำรศกึษำระบวุำ่ควำมมัน่คงด้ำนอำหำรเป็นปัญหำหนึง่ในศนูย์อพยพผู้ลีภ้ยั 
แตค่รัวเรือนโดยรวมสำมำรถรับมอืกบัปัญหำได้ และสว่นใหญ่สำมำรถบริโภคอำหำรที่ให้พลงังำนเพยีงพอ 
แม้วำ่จะพึง่อำหำรธญัพืช เช่น ข้ำว มำกเกินไปบ้ำงก็ตำม 
คะแนนกำรบริโภคอำหำรท่ีใช้ประเมินวำ่อำหำรท่ีบริโภคมีคณุคำ่เพียงพอหรือไม่ แสดงผลวำ่เกือบร้อยละ 40 
ของครัวเรือนบริโภคอำหำรที่มคีณุคำ่โภชนำกำรต ำ่กวำ่มำตรฐำน หรือเพียงคำบเส้น 
อำหำรโดยทัว่ไปมีคณุภำพต ่ำเพรำะขำดโปรตีนคณุภำพสงู และอำหำรที่อดุมด้วยสำรอำหำรรอง เช่น เนือ้สตัว์ ปลำ 
อำหำรนม ผลไม้ และผกั อำหำรเหลำ่นีไ้มอ่ยูใ่นรำยกำรอำหำรที่ได้รับแจกจ่ำย 
ข้อมลูนีส้อดคล้องกบัผลกำรส ำรวจภำวะโภชนำกำรในศนูย์อพยพของชำวพมำ่ 
ซึง่แสดงผลตลอดมำวำ่มีโรคขำดสำรอำหำรเรือ้รังและภำวะแคระแกร็นในระดบัสงู(1) 
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ซึง่เป็นอำกำรท่ีเกิดจำกกำรบริโภคอำหำรทีม่ีคณุคำ่ทำงโภชนำกำรต ่ำในสตรีมีครรภ์ และเด็กเลก็ 
อำหำรเลีย้งทำรกและเดก็เลก็ และวิธีกำรเลีย้งดทูีม่มีำตรฐำนต ่ำ รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ(2) 
ข้อมลูนีส้อดคล้องกบัข้อมลูเลก็น้อยที่เรำทรำบเก่ียวกบัสถำนภำพของสำรอำหำรรองในศนูย์อพยพชำวพมำ่ ตวัอยำ่งเช่น 
กำรศกึษำในศนูย์ขนำดเลก็พบวำ่สตรีมีครรภ์ และเดก็เลก็เป็นโรคโลหิตจำงในระดบัสงู(3) ผลเหลำ่นีส้อดคล้องกบัข้อมลู 
FCS ที่พบวำ่กำรบริโภคเนือ้สตัว์ ถัว่ และพืชตระกลูถัว่ ซึง่อดุมด้วยสำรอำหำรรอง ยงัอยูใ่นระดบัต ำ่ ดงันัน้ 
จึงท ำให้ไมอ่ำจมัน่ใจได้ในคณุภำพของอำหำรท่ีบริโภค 
วำ่สำมำรถให้สำรอำหำรรองและโปรตีนเพียงพอตำมที่ร่ำงกำยต้องกำรหรือไม ่
และอำจมีประชำกรบำงกลุม่ที่ไมไ่ด้รับอำหำรที่ให้พลงังำนตำมที่ร่ำงกำยต้องกำรในบำงช่วงเวลำของปี 
 
ควำมสำมำรถของครัวเรือนในกำรเข้ำถงึอำหำร (ควำมสำมำรถในกำรซือ้หำอำหำร) ก็กระทบตอ่กำรบริโภคอำหำรสด 
เพรำะไมร่วมอยูใ่นรำยกำรอำหำรท่ีแจกจำ่ย ข้อมลูแสดงวำ่ประชำกรสำมำรถซือ้หำอำหำรจำกตลำด 
และได้รับจำกหนว่ยงำนบรรเทำทกุข์ในศนูย์อพยพอยำ่งเพียงพอ 
แตม่ีอำหำรบำงอยำ่งที่ซือ้หำได้อยำ่งจ ำกดัระหวำ่งฤดแูล้ง โดยเฉพำะศนูย์อพยพสีแ่หง่ทีเ่ข้ำถึงได้ยำก 
ผลกำรศกึษำระบดุ้วยวำ่มีปัญหำควำมออ่นแอที่เก่ียวข้องกบัควำมไมม่ัน่คงด้ำนอำหำร เช่น 
กำรตดัลดปริมำณอำหำรที่แจกจำ่ย กำรแจกจ่ำยอำหำรลำ่ช้ำ และรำคำอำหำรทีเ่พิ่มสงูขึน้ 
 
กำรขำดข้อมลูวำ่ผู้ลีภ้ยัควรบริโภคอำหำรใด เพื่อให้กลุม่บคุคลในช่วงตำ่ง ๆ ของวงจรชีวิต และที่มีกิจกรรมระดบัตำ่ง ๆ 
กนัได้รับอำหำรที่มคีณุคำ่ทำงโภชนำกำรอยำ่งเพยีงพอ อำจเป็นอีกสำเหตหุนึง่ที่ท ำให้ผู้ ลีภ้ยับริโภคอำหำรคณุภำพต ่ำ 
และเกิดปัญหำสขุภำพอื่นๆ(4) 
กำรตดัลดปริมำณอำหำรบำงอยำ่งที่แจกจำ่ยอำจท ำให้แต่ละครัวเรือนเข้ำถึงอำหำรสดได้ยำกมำกยิ่งขึน้ 
เนื่องจำกครัวเรือนเหลำ่นีร้ำยงำนวำ่ หลงัจำกใช้มำตรกำรตดัลดปริมำณอำหำร 
ผู้ลีภ้ยัสำมำรถขำยและแลกเปลีย่นอำหำรท่ีได้รับแจกจำ่ยได้น้อยลง และผู้ลีภ้ยัใช้วิธีนีเ้พื่อช่วยให้เข้ำถงึอำหำรสด 
นอกจำกนี ้ เรำยงัไมท่รำบด้วยวำ่ครัวเรือนผู้ลีภ้ยัจะหำอำหำรมำชดเชยปริมำณอำหำรท่ีถกูตดัลงอยำ่งไร 
และผู้ลีภ้ยัอำจไมส่ำมำรถบริโภคอำหำรที่มคีณุคำ่ทำงโภชนำกำรเพียงพอเหมือนในอดตีได้อีกตอ่ไป 
อีกทัง้เป็นไปได้วำ่กำรตดัลดปริมำณอำหำรท่ีแจกจ่ำยอำจสง่ผลให้กลุม่บคุคลที่ออ่นแอ เช่น สตรีมีครรภ์ 
สตรีที่ก ำลงัให้นมบตุร ทำรกและเด็กเลก็ และคนชรำ ตกอยูใ่นควำมเสีย่งมำกขึน้ 
 
ผลกำรศกึษำยืนยนัวำ่ผู้ลีภ้ยัมีวิธีกำรหำเลีย้งชีพท่ีหลำกหลำย ทัง้กำรหำเลีย้งชีพภำยในศนูย์อพยพเดียวกนั 
และระหวำ่งศนูย์อพยพ แตม่ีข้อจ ำกดัมำกในกำรหำเลีย้งชีพ เนื่องจำกระเบียบ และข้อบงัคบั 
(โดยเฉพำะข้อบงัคบัห้ำมเดินทำงไป/กลบั หรือเข้ำ/ออกศนูย์อพยพ) ปัญหำขำดพืน้ท่ีเพำะปลกู 
ระดบักำรศกึษำและทกัษะของผู้ใหญ่วยัท ำงำน ท ำให้ยำกตอ่กำรหำเลีย้งชีพด้วยวิธีอื่น ๆ 
ครัวเรือนไมม่ีสนิทรัพย์ที่ออกดอกออกผล และไมส่ำมำรถเข้ำถึงสนิเช่ือเพื่อลงทนุในสนิทรัพย์ที่ออกดอกออกผล 
และในกิจกรรมหำเลีย้งชีพ 
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ในขณะท่ีเรำสำมำรถตรวจหำกลุม่บคุคลที่มีจดุออ่นได้ แตไ่มม่ีครัวเรือนทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ทัว่ไป 
หรือครัวเรือนท่ีจดักลุม่ตำมสภำพเศรษฐกิจสงัคมทีเ่ดน่ชดั เช่น ครัวเรือนท่ีมีสตรีเป็นหวัหน้ำ อำยขุองหวัหน้ำครัวเรือน 
กำรมีหรือไมม่คีนพิกำรภำยในครัวเรือน เป็นต้น ซึง่สำมำรถน ำมำใช้เป็นตวัแทนในกำรแบง่กลุม่จดุออ่นของครัวเรือน 
ซึง่นำ่เสยีดำย เพรำะหมำยควำมวำ่เรำจ ำเป็นต้องน ำครัวเรือนที่มีลกัษณะตำ่ง ๆ มำรวมเข้ำด้วยกนั 
เพื่อก ำหนดวำ่ครัวเรือนหนึง่มีสถำนภำพควำมออ่นแอในระดบัใด นี่อำจเป็นลกัษณะเฉพำะตวัของศนูย์อพยพ 
(แม้วำ่เรำไมพ่บหลกัฐำนยืนยนัท่ีคล้ำยกนั) 
เมื่อเรำไมส่ำมำรถหำควำมแตกตำ่งของประชำกรได้เพรำะข้อจ ำกดัของโอกำสในกำรหำเลีย้งชีพ 
ข้อจ ำกดัเหลำ่นีท้ ำให้ครัวเรือนตำ่ง ๆ มีควำมคล้ำยกนัมำกขึน้ ดงันัน้ 
จึงอำจเป็นไปได้วำ่เรำต้องหำลกัษณะเดน่มำกกวำ่นีเ้พื่อแยกแยะควำมแตกตำ่งระหวำ่งครัวเรือน 
 
ในบรรดำปัจจยัทัง้หลำยทีช่่วยให้ระบจุดุออ่นของครัวเรือนนัน้ ขนำดของครัวเรือนเป็นปัจจยัส ำคญัที่สดุ 
ครัวเรือนขนำดใหญ่มกัออ่นแอกวำ่ครัวเรือนขนำดเลก็ นอกจำกขนำดครัวเรือนแล้ว 
สถำนภำพทำงเศรษฐกิจของครัวเรือนก็เป็นปัจจยัทีส่ ำคญัรองลงมำ ครัวเรือนท่ีมีสนิทรัพย์ รำยได้ และรำยจำ่ยมำกกวำ่ 
จะออ่นแอน้อยกวำ่ แตใ่นกรณีนีอ้ีกเช่นกนัท่ีไมม่ีวธีิกำรง่ำย ๆ 
ที่จะบอกวำ่ครัวเรือนใดมีสถำนภำพทำงเศรษฐกิจสงูกวำ่ครัวเรือนอื่น ตำมปกต ิ
บ้ำนเป็นเคร่ืองหมำยบง่บอกฐำนะทำงเศรษฐกิจได้ แตก่ลบัช่วยไมไ่ด้มำกนกัในสภำพแวดล้อมของศนูย์อพยพ 
กิจกรรมหำเลีย้งชีพก็ช่วยอะไรไมไ่ด้มำกในกำรแบง่กลุม่ครัวเรือน ส ำหรับหลำยครัวเรือน 
โอกำสได้รับคำ่จ้ำงและหำรำยได้ไมใ่ช่โอกำสที่เกิดขึน้อยำ่งสม ่ำเสมอ หรือคำดกำรณ์ได้ลว่งหน้ำ 
ครัวเรือนท่ีรับจ้ำงท ำงำนด้ำนเกษตรกรรม (ซึง่เป็นกิจกรรมที่สร้ำงรำยได้ต ่ำภำยนอกศนูย์อพยพ) 
สำมำรถเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจให้ครัวเรือนได้เทำ่กบัครัวเรือนท่ีมีงำนท ำอยำ่งสม ำ่เสมอในกำรบริหำรจดักำรศนูย์ 
ตรำบใดที่เขำอยูใ่นศนูย์อพยพที่เปิดโอกำสให้เข้ำถึงงำนและมงีำนท ำได้อยำ่งเพยีงพอ ดงันัน้ 
เพื่อจะรู้สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ จึงจ ำเป็นต้องวดักนัด้วยรำยได้ สนิทรัพย์ และรำยจ่ำยแท้จริง ท้ำยที่สดุ 
อำหำรท่ีแตล่ะครัวเรือนบริโภค และพฤติกรรมของครอบครัวนัน้ในกำรซือ้หำอำหำรมำบริโภค 
ก็คือปัจจยัที่ก ำหนดระดบัควำมออ่นแอของครอบครัวนัน้ ๆ 
 
ดงันัน้ เพื่อให้สำมำรถแบง่กลุม่ครัวเรือนได้ จึงจ ำเป็นต้องทรำบปัจจยัทัง้เจ็ดประกำรเก่ียวกบัครัวเรือน 
นอกจำกนีย้งัต้องมีกำรพฒันำระบบติดตำมสถำนกำรณ์ทีจ่ะชว่ยให้แบง่กลุม่ครัวเรือน 
และตรวจสอบควำมเปลีย่นแปลงเป็นระยะ ปัญหำที่เห็นได้ชดัที่สดุคือคำ่ใช้จำ่ย 
เพรำะระบบตดิตำมสถำนกำรณ์เช่นนัน้ต้องใช้ทัง้เวลำและแรงงำนมำก และต้องใช้ M&E 
และทกัษะในกำรวิเครำะห์ที่มีอยูภ่ำยในทีบีบีซี แม้วำ่ TANGO แนะน ำวิธีกำรเดียวกนันีส้ ำหรับวตัถปุระสงค์ข้อ 2 และข้อ 3 
เพื่อให้ใช้วธีิกำรซ ำ้กนัได้ อยำ่งน้อยก็ในระยะเร่ิมต้น(5) แตท่ีบีบีซี ต้องพิจำรณำข้อแนะน ำในกำรศกึษำนี ้
เพื่อใช้ประกอบกำรตดัสนิใจก ำหนดเป้ำหมำยในอนำคต โดยค ำนงึถึงบริบทอื่น ๆ ของทรัพยำกร 
และข้อจ ำกดัด้ำนสมรรถภำพขององค์กำรด้วย 
 
ข้อแนะน า 
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 ควรจดัท ำระบบตดิตำมสถำนกำรณ์ควำมออ่นแอในระดบัครัวเรือน 
ซึง่จะระบวุำ่ครัวเรือนมีจดุออ่นด้ำนควำมมัน่คงด้ำนอำหำรอยำ่งไรบ้ำง 
ระบบนีค้วรประกอบด้วยดชันีชีว้ดัเจ็ดประกำรที่ระบใุนกำรศกึษำนี ้ และใช้ตรวจวดัในลกัษณะเดียวกนั 
จดุประสงค์ของระบบตดิตำมสถำนกำรณ์นี ้ คือ 
ช่วยให้ทีบีบีซีมข้ีอมลูเก่ียวกบัจดุออ่นของครัวเรือนเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในกำรบริหำรจดักำร 
ระบบดงักลำ่วสำมำรถใช้ประโยชน์ในทำงอื่นได้อีกด้วย เชน่ 
เป็นกลไกที่ใช้แบง่กลุม่ครัวเรือนเพื่อให้ควำมช่วยเหลอืที่แตกตำ่งกนั 
เป็นระบบตรวจสอบควำมมัน่คงด้ำนอำหำรเพื่อติดตำมผลควำมเปลีย่นแปลงในแตล่ะศนูย์อพยพในอนำคต 
หรือตรวจสอบตวักรอง (filters) อื่น ๆ และเป็นวิธีที่ใช้ประเมินผลดผีลเสยีที่เกิดจำกกิจกรรมตำ่ง ๆ ในโครงกำร 

 

 ถ้ำทีบีบีซี ต้องกำรแบง่กลุม่ครัวเรือนตำมควำมออ่นแออยำ่งตอ่เนื่อง (เช่น เพื่อให้ควำมชว่ยเหลอืที่แตกตำ่งกนั) 
ทีบีบีซี ควรด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลประโยชน์จำกกำรลงทนุ เพื่อให้รู้วำ่ระบบตรวจสอบดงักลำ่วจะคุ้มทนุหรือไม ่
เนื่องจำกจ ำเป็นต้องสมัภำษณ์ทกุครัวเรือนทกุปี ดงันัน้ จงึมคีำ่ใช้จ่ำยมำก และควรชัง่น ำ้หนกัระหวำ่งคำ่ใช้จ่ำย 
และสิง่ที่ประหยดัได้ (ทัง้ด้ำนกำรเงิน และสงัคม) จำกกำรให้ควำมช่วยเหลอืที่แตกตำ่งกนั เชน่ 
แจกจำ่ยอำหำรทีแ่ตกตำ่งกนั 
กำรวเิครำะห์เช่นนัน้จะชว่ยให้ทบีีบีซีรู้คำ่ใช้จำ่ยแท้จริงของกำรให้ควำมชว่ยเหลอืในระดบัครัวเรือน 
นอกจำกวเิครำะห์ผลประโยชน์เทยีบกบักำรลงทนุ ทีบีบีซยีงัต้องค ำนงึถงึปัจจยัตำ่ง ๆ เช่น 
ควำมมัน่คงทำงสงัคมก่อนจะตดัสนิใจในทำงใดด้วย กำรสร้ำงระบบแจกจำ่ยอำหำรโดยเจำะจงกลุม่เป้ำหมำยเช่นนี ้
อำจเปลีย่นพลวตัทำงสงัคมภำยในศนูย์อพยพ 
หรืออำจเป็นสำเหตใุห้ครัวเรือนเปลีย่นพฤติกรรมเพื่อให้ตนเองมีสทิธิได้รับอำหำรที่แจกจำ่ยได้เต็มที ่
ปัญหำนีท้ ำให้จ ำเป็นต้องมีกำรศกึษำวิจยัเพิม่เตมิ ซึง่ต้องเน้นท ำควำมเข้ำใจกบัควำมเช่ือมแนน่ 
และเครือขำ่ยทำงสงัคมภำยในศนูย์อพยพ 
และตรวจหำปัจจยัที่อำจรบกวนควำมเช่ือมแนน่ทำงสงัคมนีภ้ำยในสภำพแวดล้อมที่ปิด เชน่ 
กำรตดัลดปริมำณอำหำรที่แจกจำ่ยที่อำจเกิดขึน้ได้ และผลกระทบจำกกำรรบกวนเช่นนัน้ 
กำรศกึษำนีจ้ะชว่ยเสริมกำรวิเครำะห์ผลประโยชน์จำกกำรลงทนุท่ีเสนอให้สมบรูณ์มำกขึน้ 

 

 ทีบีบีซี ควรมีระบบติดตำมสถำนกำรณ์ควำมมัน่คงด้ำนอำหำรของครัวเรือนท่ีออ่นแอ เชน่ 
ครัวเรือนท่ีมีทำรกและเด็กวยัต ำ่กวำ่ 5 ปี ซึง่ประกอบด้วยดชันีชีว้ดั CSI และ FCS 
รวมถงึหวัข้ออื่นทีเ่ก่ียวเนื่องกบัควำมมัน่คงด้ำนอำหำร 
โดยรวมไว้ในกำรส ำรวจโภชนำกำรท่ีวำงแผนไว้วำ่จะด ำเนินกำรหนึง่ครัง้ทกุสองปี 
นอกจำกนีย้งัขอเสนอให้รวมค ำถำมเก่ียวกบัอำหำรท่ีใช้เลีย้งทำรกและเด็กเลก็ (IYCF) 
ให้เป็นสว่นประกอบของกำรส ำรวจเหลำ่นี ้
รวมถงึค ำถำมวำ่ครัวเรือนมีควำมสำมำรถมำกน้อยอยำ่งไรในกำรเข้ำถงึบริกำรด้ำนสขุภำพ ระบบสขุำภิบำลท่ีดีพอ 
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รวมถงึสขุอนำมยั และเข้ำถงึน ำ้ที่บริโภคได้อยำ่งปลอดภยัหรือไม ่ เพื่อให้เข้ำใจได้มำกขึน้ถงึสำเหตตุำ่ง ๆ 
ของควำมมัน่คงด้ำนอำหำร และภำวะทโุภชนำกำร และหำวิธีแก้ไขได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 

 กำรศกึษำนีใ้ห้ควำมส ำคญักบัรำยได้ตำมฤดกูำล และช่วงเวลำที่ผู้ลีภ้ยัมีอำหำรบริโภคอยำ่งเพยีงพอในครัวเรือน 
(ตำมควำมคิดของผู้ตอบค ำถำม) เนื่องจำกผู้ลีภ้ยัมีโอกำสน้อยกวำ่ที่จะท ำกิจกรรมสร้ำงรำยได้ระหวำ่งฤดแูล้ง 
ทีบีบีซี จึงควรแจกจำ่ยอำหำรให้เต็มปริมำณที่ก ำหนดให้มำกที่สดุส ำหรับเดือนธนัวำคม มกรำคม และกมุภำพนัธ์ 
และถ้ำท ำได้ รวมถงึเดือนมีนำคมด้วย ซึง่อำจยกเว้นศนูย์ถ ำ้หิน 
เพรำะดเูหมือนวำ่อำกำศไมแ่ห้งแล้งระหวำ่งชว่งเดือนดงักลำ่ว แตอ่ำจจ ำเป็นต้องตรวจสอบวำ่ส ำหรับศนูย์ถ ำ้หิน 
ฤดแูล้งเกิดขึน้ในชว่งเวลำใดของปี 

 

 แม้ควำมมัน่คงด้ำนอำหำรโดยทัว่ไปในศนูย์อพยพอยูใ่นระดบัที่ดพีอ 
กำรศกึษำนีย้ืนยนัวำ่ยงัสำมำรถปรับปรุงสถำนภำพทำงโภชนำกำรทัว่ไปในศนูย์อพยพได้อีก 
(ดงัจะเห็นได้จำกคะแนนกำรบริโภคอำหำร และควำมหลำกหลำยของอำหำรท่ีบริโภค) ดงันัน้ 
ตำมข้อแนะน ำจำกกำรส ำรวจโภชนำกำรก่อนหน้ำนี ้ ทีบีบีซีควรศกึษำควำมเป็นไปได้ที่จะขยำยขอบเขต 
และรักษำระดบัควำมร่วมมือกบักลุม่สตรี คณะกรรมกำรศนูย์อพยพ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุ (และอำสำสมคัร) 
และช่องทำงอื่น ๆ เพื่อเร่ิมรณรงค์ให้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำร 
โดยมีจดุประสงค์เพื่อประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงอำหำรท่ีแจกจ่ำยซึง่เกิดขึน้ในระยะหลงันี ้
เพื่อสนบัสนนุให้ผู้ลีภ้ยัรู้จกัเลอืกบริโภคอำหำรที่เหมำะสมที่สดุ 
ให้รู้จกับริโภคอำหำรท่ีมีคณุคำ่และควำมสมดลุทำงโภชนำกำรโดยใช้จ่ำยอยำ่งประหยดั 
ให้ท ำขนมทีม่ีคณุคำ่ทำงโภชนำกำรไว้บริโภคเอง แทนที่จะซือ้ขนมที่รำคำแพงกวำ่ 
และชีใ้ห้เห็นวำ่อำหำรที่บริโภคเก่ียวข้องกบัปัญหำด้ำนสขุภำพ 
ข้อมลูนีอ้ำจเป็นปัจจยัส ำคญัทีช่ว่ยยกระดบัอำหำรท่ีบริโภคให้มีคณุคำ่ทำงโภชนำกำรอยำ่งเพียงพอ 
และกระตุ้นให้ครัวเรือนใช้งบประมำณด้ำนอำหำรท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดัอยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้ นอกจำกนี ้
เรำขอแนะน ำให้ท ำกำรวิจยัเพื่อท ำควำมเข้ำใจวำ่มีอปุสรรคใดทีข่ดัขวำงกำรเปลีย่นพฤติกรรม 
และจะใช้ช่องทำงทีม่ีอยูเ่ดิมให้ดทีี่สดุอยำ่งไร 
(กรุณำดขู้อมลูเพิม่เติมจำกรำยงำนกำรทบทวนภำวะโภชนำกำรและควำมมัน่คงด้ำนอำหำร) 

 

 AsiaMix หรืออำหำรเสริมวิตำมนิท่ีได้รับแจกจำ่ยมีปริมำณน้อย และ FGD ระบวุำ่สำมำรถใช้บริโภคได้เพียง 10-15 
วนัส ำหรับครัวเรือนสว่นใหญ่ นอกจำกนี ้
ยงัสนันิษฐำนได้ด้วยวำ่กำรตดัลดปริมำณอำหำรที่แจกจำ่ยจะท ำให้กลุม่บคุคลท่ีก ำลงัอยูใ่นช่วงออ่นแอในวงจรชีวิต 
เช่น สตรีมีครรภ์ ทำรก และเด็กเลก็ ตกอยูใ่นควำมเสีย่งมำกขึน้ ดงันัน้ จึงควรด ำเนินกำรตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ คือ 
แจกจำ่ยอำหำรเสริมตำมเง่ือนไข (RSB++) ให้แกก่ลุม่เป้ำหมำยเหลำ่นี ้
พร้อมกบัให้ควำมรู้เก่ียวกบัโภชนำกำรและสขุภำพ เพื่อแก้ไขปัญหำบริโภคอำหำรไมค่รบหมู ่
และสง่เสริมให้ปรับปรุงวิธีกำรให้อำหำรแก่ทำรกและเด็กเลก็ 
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เง่ือนไขดงักลำ่วหมำยควำมวำ่ผู้ รับประโยชน์ต้องเป็นบคุคลที่มคีณุสมบตัิตำมเกณฑ์บำงอยำ่ง เช่น 
ส ำหรับสตรีที่เข้ำร่วมในกิจกรรมของ ANC และกำรอบรมควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรและสขุภำพ และส ำหรับเด็กเลก็ 
(และผู้ดแูลเดก็เหลำ่นี)้ ที่เข้ำร่วมในกิจกรรมตรวจสอบกำรเจริญเติบโตประจ ำเดือน 
และสง่เสริมโภชนำกำรและสขุภำพ(6) มำตรกำรนีส้อดคล้องกบักลยทุธ์ของ UNHCR/WFP 
ในกำรยกระดบัโภชนำกำรในศนูย์อพยพผู้ลีภ้ยั รวมถงึโครงกำร Scaling Up Nutrition “1000 วนั” (คือ 
ระยะตัง้ครรภ์ 270 วนั และระยะตัง้แตเ่กิดจนถึงอำย ุ 2 ปี คือ 730 วนั) (ด ู
รำยงำนกำรทบทวนภำวะโภชนำกำรและควำมมัน่คงด้ำนอำหำร เก่ียวกบัเหตแุละผล ผู้ ร่วมปฏิบตัิงำน 
และแหลง่เงินทนุ) 

 

 ทีบีบีซี จะร่วมมือกบัหนว่ยงำนอื่นตอ่ไปเพื่อช่วยให้ผู้ลีภ้ยัเข้ำถึงพืน้ท่ีท ำกิน และกำรหำเลีย้งชีพ 
โดยใช้บทเรียนที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ และเน้นปฏิบตัิสิง่ที่พิสจูน์แล้ววำ่ได้ผล 
และควรให้ควำมสนใจกบักำรขยำยทำงเลอืกในกำรหำเลีย้งชีพ 
มำกกวำ่กำรจดัหำรำยได้ระหวำ่งช่วงเวลำที่อำหำรขำดแคลนในศนูย์อพยพสว่นใหญ่ คือ ระหวำ่งเดือนธนัวำคม 
ถึงเดือนมีนำคม/เมษำยน ควรให้ควำมส ำคญักบักำรขยำยกิจกรรมปลกูพืชผกัสวนครัว เลีย้งสตัว์ขนำดเลก็ 
และเกษตรกรรม (ดขู้อมลูเพิม่เติมในหวัข้อนีไ้ด้จำก กำรทบทวนภำวะโภชนำกำรและควำมมัน่คงด้ำนอำหำร) 
นอกจำกนี ้ควรศกึษำแนวทำงทีส่ร้ำงสรรค์ในกำรเพิม่ควำมหลำกหลำยของอำหำรที่บริโภค และคณุภำพของอำหำร 
เร่ิมต้นด้วยกำรเรียนรู้จำกศนูย์อพยพ เช่น ถ ำ้หิน และต้นยำง 
ซึง่ดเูหมือนวำ่ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนนีม้ำกกวำ่ศนูย์อพยพอืน่ 

 

 ทีบีบีซี ควรพิจำรณำวำ่สมควรด ำเนินกำรศกึษำ “ระดบัผิวเผิน (light study)” หรือไมใ่นศนูย์อพยพท่ี FCS ต ่ำกวำ่ 
หรือมีอตัรำกำรบริโภคอำหำรที่แจกจำ่ยบำงชนดิต ำ่กวำ่ เพือ่ให้เข้ำใจวำ่ท ำไมจึงบริโภคอำหำรด้อยคณุคำ่กวำ่ 
และมีอปุสรรคใดที่ขดัขวำงไมใ่ห้ปรับปรุงนิสยักำรบริโภคของคนเหลำ่นี ้
กำรศกึษำเช่นนีอ้ำจเหมำะสมโดยเฉพำะส ำหรับศนูย์อพยพบำงแหง่ที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีทรุกนัดำร 
และมีกำรแจกจำ่ยอำหำรน้อยครัง้กวำ่ระหวำ่งฤดฝูน จึงอำจท ำให้หำอำหำรทัว่ไปได้ยำกกวำ่ 
กำรศกึษำนีค้วรเป็นกำรศกึษำเชิงคณุภำพ ซึง่ด ำเนินกำรโดยนกัวิจยัน้อยคน ที่ผำ่นกำรฝึกอบรมมำอยำ่งดี 
สำมำรถพดูภำษำของประชำกรในศนูย์อพยพได้คลอ่ง และเข้ำใจปัญหำด้ำนควำมมัน่คงด้ำนอำหำร 
และวิธีกำรวิจยั 

 
* * * * * * * * * * 

 
(1) กำรส ำรวจภำวะโภชนำกำรตลอดแนวชำยแดนประจ ำปี พ.ศ. 2546 และ 2552 

รำยงำนวำ่พบภำวะทโุภชนำกำรเรือ้รังในอตัรำตัง้แต ่ 34% ถึง 39% โดยไมล่ดลงอยำ่งสม ำ่เสมอ 
ถ้ำวดัตำมมำตรฐำนขององค์กำร WHO อตัรำนีน้บัวำ่สงู (คือ เกิน 30%) ส ำหรับศนูย์อพยพ 6 แหง่ และเกิน 40% 
ซึง่ถือวำ่สงูมำก ส ำหรับศนูย์อพยพ 3 แหง่ (แมล่ำมำหลวง, แมล่ะอนู และต้นยำง) 
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และรำยงำนอตัรำควำมแคระแกร็นของเดก็อยำ่งนำ่ตกใจ วำ่เด็กแคระแกร็นเมื่ออำยไุด้ 5 ปี [ทีบีบีซี, 
รำยงำนกำรส ำรวจภำวะโภชนำกำรตลอดแนวชำยแดน, 2009] 

 
(2) Why Stunting Matters? Alive and Thrive Technical Brief, Issue 2, September 2010, Alive and Thrive 

Project of AED, Washington, DC.  ในกำรศกึษำวิจยัในศนูย์แมห่ละเมื่อไมน่ำนมำนี ้
พบวำ่ควำมแคระแกร็นในระดบัสงูเก่ียวข้องกบัวิธีกำรเลีย้งทำรกและเด็กเลก็ที่ด้อยคณุภำพ เช่น 
กำรเลีย้งทำรกด้วยน ำ้นมมำรดำเพียงอยำ่งเดียวยงัอยูใ่นระดบัต ำ่ 
กำรให้อำหำรแขง็ลำ่ช้ำและอำหำรมีคณุคำ่ทำงโภชนำกำรต ำ่ และให้อำหำรน้อยมือ้เกินไป [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) ด ู รำยงำนสรุปผลกำรศกึษำเก่ียวกบัสำรอำหำรรองในศนูย์อพยพชำวพมำ่ ได้จำก “A Nutrition and Food 

Security Review”, TBBC, 2020, pg. 25 and 26. 
 
(4) นี่คือข้อสงัเกตในกำรทบทวนภำวะโภชนำกำร และควำมมัน่คงด้ำนอำหำร ท่ี ทีบีบีซี ด ำเนินกำรเมือ่ปีที่ผำ่นมำ. 
 

(5) …………………. 
 

(6) กำรชัง่น ำ้หนกัตวัทำรกและเด็กเลก็ ซึง่รวบรวมข้อมลูได้สกัระยะหนึง่ 
จะกลำยเป็นระบบเฝ้ำระวงัสถำนภำพโภชนำกำร โดยเฉพำะเมื่อมผีู้ลีภ้ยัมำร่วมกิจกรรมจ ำนวนมำก 
หรือเมื่อสำมำรถเลอืกกลุม่ตวัอยำ่งเพื่อติดตำมผลได้ นอกจำกนี ้ ต้องตรวจสอบทกุวนัวำ่เคร่ืองชัง่น ำ้หนกัเที่ยงตรง 
บนัทกึน ำ้หนกัอยำ่งถกูต้อง เก็บรักษำข้อมลูอยำ่งด ี และกรอกเข้ำฐำนข้อมลูอยำ่งทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
เพื่อให้ตคีวำมข้อมลูได้สะดวกภำยในกรอบเวลำอนัเหมำะสม ถ้ำมีกำรพฒันำ และใช้ระบบนี ้
ก็อำจไมจ่ ำเป็นต้องส ำรวจภำวะโภชนำกำรบอ่ย ๆ  

 ข้อมลูอ้ำงองิ : 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. 

 


