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บทคัดย่ อผู้บริหาร
จุดม่งหมายสําคัญของการวิจยั ครังนีคือ เพือ ศึกษาศักยภาพของภูมิปัญญาท้ องถินในการจัดการ
ระบบและความมันคงทางอาหารของชุมชน ภายใต้ กระบวนทัศน์ใหม่วา่ ด้ วยความมันคงทางอาหารใน
มชน
ความหมายของคนท้ องถิน เพือศึกษาปั จจัยทีทําให้ เกิดความเสียงต่อความไม่มนคงทางอาหารของชุ
ั
รวมถึงศึกษาบทบาทขององค์กรต่างๆ ในท้ องถินต่อการสร้ างความมันคงทางอาหารของชุมชนอย่างยังยืน
และมีสว่ นร่วม เพือ นําผลการศึกษาเสนอแนะใช้ ในเชิงนโยบายต่อองค์กรท้ องถินและสร้ างแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาความมันคงทางอาหารของชุมชน
งานวิจยั สหวิทยาการชินนีเป็ นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทีสัมพันธ์กบั
ประเด็นเรื องความมันคงทางอาหาร การเกษตร และสิงแวดล้ อม โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ผสมผสานระหว่าง
งานวิจยั เชิงคุณภาพและปริมาณ
การรวบรวมข้ อมูลระดับปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม การสํารวจรายชือพันธุ์พืช การสํารวจมืออาหารของครัวเรื อน ส่วนแหล่งข้ อมูล
ทุตยิ ภูมิจาก สิงพิมพ์ งานแผนนโยบาย และงานวิจยั โดย ใช้ พืนทีศึกษาหมูบ่ ้ าน 2 หมูบ่ ้ านในอําเภอด่าน
ซ้ าย จังหวัดเลย เป็ นกรณีศกึ ษาเพืออภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาเผยให้ เห็นว่า หมูบ่ ้ านนาเวียงและห้ วยตาดมีภมู ิปัญญาท้ องถินทีหลากหลายในการ
จัดการระบบและความมันคงทางอาหารของชุมชน เช่น การจัดการดิน นํา สภาวะอากาศ กิจกรรมทาง
การเกษตร การล่าสัตว์และเก็บของป่ า ฯลฯ หากทว่าเมือเกิดการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิงแวดล้ อม ภูมิปัญญาหลายๆ อย่างได้ ถกู ละเลย ดังนัน ผลจากการเปลียนแปลงดังกล่าว ภูมิปัญญา
ท้ องถินหลายอย่างจําเป็ นต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ เช่น การเปลียนแปลงสภาวะอากาศ โดยอาศัย
องค์ความรู้สมัยใหม่เข้ ามาช่วยเสริม ส่วนปั จจัยสําคัญทีทําให้ เกิดความเสียงด้ านความมันคงทางอาหาร
ประกอบด้ วย ปั จจัยทางสังคมเศรษฐกิจ เช่นการคนรุ่นใหม่หนั ไปกอบอาชีพอืน ทําให้ แรงงานทางการเกษตร
ลดลงและส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ หรื อการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวทีให้ สารเคมีปริมาณมาก
และ
สิงแวดล้ อมทีเห็นได้ จากความผันแปรของสภาวะอากาศทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเกษตรและผลผลิต
จากพืชธรรมชาติ ฯลฯ ขณะทีองค์กรท้ องถินทีมีบทบาทสําคัญต่อความมันคงทางอาหารก็คือสํานักงาน
เกษตรอําเภอด่านซ้ าย เทศบาลตําบลศรี สองรัก องค์การบริหารส่วนตําบลโคกงาม อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ่ ้ าน และกลุม่ เกษตรทําสวนบ้ านนําพุ ล้ วนมีบทบาทสําคัญในเชิงหลักการ หากแต่ในเชิงปฏิบตั ิ
องค์กรดังกล่าวกลับไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ อย่างทัวถึง ยกเว้ นกรณีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เป็ นต้ น ส่วน
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายทีงานวิจยั ชินนี นําเสนอคือ ภาคส่วนต่างๆ ของท้ องถินและคณะวิจยั ต่างๆ ที
เกียวข้ องกับความมันคงทางอาหารควรเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชมุ ชน หน่วยงานท้ องถิน นักเรี ยนและบุคคล
ทัวไปอย่างทัวถึง อีกทัง ควรส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมต้ นแบบเพือให้ มีการฟื นฟูเอกลักษณ์ของคนท้ องถิน
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ในเรื องอาหารของชุมชน รวมถึงควรส่งเสริมเรื องความมันคงทางอาหารของชุมชนไปสร้ าง
เนืองจากกระแสจะมีสว่ นช่วยทําให้ คนเกิดการตืนตัวและเกิดการเรี ยนรู้

“กระแส”

iii

Executive Summary
The purpose of this research is to explore how capacity of traditional ecological
knowledge (TEK) on community-based food acquisition for sustainable food security in a new
paradigm of food security in local meaning; to figure out major factors bringing about risk of
community food insecurity, to study roles of local sectors to community food security, and to
implement result of study to local policy as development strategies.
This interdisciplinary research paper is a combination of natural sciences and social
sciences relating to agriculture, the environment, and food security. It employs both quantitative
and qualitative research methodologies. The data was collected from primary sources: in-depth
interviews, participant observations, and plant identification; and secondary sources: published
material, related policy documents, and literature reviews. The research methodology also uses
data from and discusses two case studies of community food systems in two villages in Dansai
District, Loei Province, Thailand.
The result of study shows that Ban Naweing and Ban Huaytad have various TEK to
community based system management and food security such as knowledge of soil, water,
climate, agricultural activities, hunting and gathering, etc. However, when social, economic, and
environmental change, many TEK were disregarded. Hence, these changes have resulted in
TEK must be adapted correlated with them. For example, in case of climate change, both
villagers must learn from new knowledge. Major factors bringing about food insecurity are
comprised of social-economic factor—new generation have shift to work outer part of
agriculture resulting decreasing number of farmers and having older age farmers, and
environment factor—variant climate impacting on agricultural systems and products. Local
organizations playing crucial roles to community food security are department of agricultural
Dansai District, Srisongrak municipality, Village Health Volunteer, Ban Namphu Orchard village.
All local organizations have great concept to enhance community food security but, in fact, they
are not practical to villagers, except Village Health Volunteer. For policy, this reseach
implements that all local organozations and researches in food security fileds should publish
TEK to communities, students, local people ect.; manage a “activity model” to revitalize local
food communites; and champion an idea of food security as a fever to support local people
concerning and learning.
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