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ความเปราะบางและการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกร

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการปรับตัว
สู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ต่อความผันแปรของสภาพอากาศและทรัพยากรน้า้

ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

การปรับตัวในฟาร์ม
การปรับตัวขึ้นอยูก
่ ับระดับความเสี่ยงและความ
สามารถในการปรับตัวในระดับครัวเรือนและชุมชนในด้านโครง
สร้างการผลิต ครัวเรือนมีถ่ายโอนเงินทุนระหว่างกิจกรรมการผลิต
ในครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเสียหายในการผลิตหรือน้ารายได้
จากกิจกรรมหนึ่งไปลงทุนในอีกกิจกรรมหนึ่ง เช่น น้ารายได้การ
เลี้ยงหมูหรือไก่ไปลงทุนในการเลี้ยงปลา และน้ารายได้จากการท้า
นา ไร่ และสวนไปชดเชยความเสียหายในการเลี้ยงปลา อย่างไรก็
ตาม ระบบบ่อดินได้รับผลกระทบจากความผันแปรจากสภาพอากาศ
และน้้าน้อยกว่าระบบกระชัง

เนื่องจากระบบบ่อดินเป็นระบบค่อน

ข้างปิดมากกว่าระบบกระชังแต่ระบบกระชังได้รับผลกระทบโดย
ตรงจากนโยบายการจัดการน้้าชลประทานและน้้าเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟ้า รวมทั้งความผันแปรของสภาพอากาศ

ทุนทางสังคมและการปรับตัว

ความเปราะบางและการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรต่อความผันแปรของสภาพอากาศและทรัพยากรน้า้
การเกษตรและการเลี้ยงปลาไม่เพียงแต่พึ่งพาธรรมชาติ โดยเฉพาะอากาศและน้้า แต่ยังเกี่ยวข้องปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ นโยบายรัฐ
กลไกตลาด ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจระหว่างเกษตรกรและธุรกิจเกษตร ภายใต้บริบทของการพัฒนาแบบโลกาภิวัตน์ กระบวนการกลายเป็น
เมือง และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมชนบท ค้าถามวิจัยคือ ภายใต้เงื่อนไขความเสี่ยงในการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ
น้้าดังกล่าว ครัวเรือนเกษตรกรมีความเปราะบางและปรับตัวอย่างไร งานวิจัยนี้ศึกษาครัวเรือนเกษตรกรใน 7 หมู่บ้านในเขตชลประทานของ
ลุ่มน้้าปิงและลุ่มน้้าอิง จ้านวน 137 ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและเกษตรกรผู้ทา้ นา ปลูกพืชสวน พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์
อื่นๆ ด้วยวิธก
ี ารวิจัยเชิงคุณภาพ ตั้งแต่ฤดูหนาว พ.ศ. 2555 ถึงฤดูฝน พ.ศ. 2557

ผลิตและกระจายสินค้า รวมถึงเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาร่วมกันเพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อความผันแปรของอากาศและน้้า การเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ีระหว่างเครือญาติ
บริษัทธุรกิจเกษตรในระดับสูง

เพื่อนบ้าน

อยู่ใต้เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าและฝาย เผชิญปัญหาการขาดแคลนน้้าและการกัดเซาะตลิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงร่องน้้า รูปแบบที่สองคือ
ชุมชนอยู่เหนือฝายที่มีความเปราะบางจากกระแสน้้าไหลเชี่ยวในฤดูฝน

และ

จะช่วยลดความแตกต่างในการใช้

ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวไม่วา่ จะเป็นครัวเรือนราย
ชัดเจนในด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างรายใหญ่

เมื่อพิจารณาในระดับลุ่มน้้าแล้ว ชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่มีความเปราะบางสูงมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือชุมชนที่
ส่วนชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อดินเกิดความเปราะบางใน
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รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเกิดจากการรุกล้า้ ของเมืองเข้าสู่พื้นที่เกษตร การแย่งชิงที่ดินและน้้าระหว่างภาคเมืองและภาคการเกษตร ตลอดจนใน
ภาคการเกษตรด้วยกันเอง รวมถึงปัญหาน้้าทิ้งจากชุมชนและสารเคมีจากพื้นที่เกษตร อีกรูปแบบหนึ่งเกิดจากความอ่อนแอของกลุ่มเหมืองฝาย
ท้องถิ่นในการต่อรองกับผูใ
้ ช้น้ากลุ่มอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้้าในการเลี้ยงปลาและการท้านาและสวน

กลาง

และรายเล็ก

ราย

ส้าหรับกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับภาครัฐและ

องค์กรภายนอกมากกว่าสัมพันธ์กับเครือญาตินั้นครัวเรือนเกษตรกร
รายใหญ่สามารถเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตได้
ดีกว่ารายกลางและรายเล็ก แต่เกษตรกรรายใหญ่บางรายยังไม่ได้
เผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีนั้นกับครัวเรือน
เกษตรกรรายกลางและรายเล็กมากนัก

การปรับตัวด้วยการเคลือ
่ นย้าย

ความเปราะบางระดับครัวเรือน
ในระดับครัวเรือนพบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดท้าการผลิตอย่างหลากหลายทัง้ ในภาคการเกษตรควบคูก
่ ับนอกภาคการเกษตร
ครัวเรือนเกษตรกรรายใหญ่มีความเปราะบางต่้ากว่าครัวเรือนเกษตรรายกลางและเล็กอย่าง

ชัดเจน เนื่องจากสามารถเข้าถึงทุน ที่ดิน แรงงาน เทคโนโลยี และความรู้เพื่อการเลี้ยงปลาและการสร้างความหลากหลายในการด้ารงชีพได้
ดีกว่า อีกทัง้ มีกจ
ิ กรรมการผลิตทีม
่ ค
ี วามมัน
่ คงรองรับความเสีย
่ ง เช่น สวนผลไม้ นาข้าว เลีย
้ งหมู และอาชีพนอกภาคการเกษตรทีม
่ รี ายได้
ประจ้าในระดับสูง

การรวมตัวในรูปแบบกลุ่มเกษตรและสหกรณ์เพื่อร่วมกันจัดการการ

ใหญ่ รายกลาง หรือรายเล็ก อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างอย่าง

ความเปราะบางระดับชุมชน

ในกรณีของผู้เลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน

บทบาทของทุนทางสังคมมีต่อผลการปรับตัวใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อดินมี

ส้าหรับครัวเรือนรายกลางและเล็กมีความเปราะบางปานกลางถึงสูง

เนื่องจากมีภาระพึ่งพิงในครัวเรือนมาก

ในขณะที่

ความสามารถในการหารายได้ต่้ากว่าครัวเรือนเกษตรรายใหญ่ อยูใ
่ นพื้นที่ปลายน้้าที่ขาดแคลนน้้า พื้นที่น้าตื้นในฤดูแล้ง พื้นที่น้าท่วมขั ง
ระบายไม่ได้ และพื้นที่น้าเชี่ยวกรากซึ่งขาดที่กา้ บัง โดยสรุปแล้ว เกษตรกรเผชิญความเสี่ยงหลายด้านและความเปราะบางจากปัจจัยด้านตลาด
นโยบาย และความสัมพันธ์ทางการผลิตมาโดยตลอด แต่ปัญหาความผันแปรของน้้าและอากาศ ได้แก่ น้้าแล้ง ฝนมาล่าช้า ฟ้าปิด ฝนตก
เฉพาะที่ไม่ทั่วถึง น้้าท่วม กระแสน้้าเชี่ยว รวมทั้งปัญหาน้้าเสีย ยิ่งเพิ่มความเปราะบางต่อครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและท้านา ไร่ และสวน
ผักผลไม้มากขึ้น

ส่วนบทบาทของการเคลื่อนย้ายของประชากรที่มีต่อ
การปรับตัวผ่านสิ่งส่งกลับบ้าน อันได้แก่ เงินทุน ความสัมพันธ์ทาง
สังคม ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นั้น ผลการเปรียบเทียบการ
เคลื่อนย้ายและสิ่งส่งกลับบ้านตั้งแต่ช่วงก่อนเลี้ยงปลาจนถึงช่วง
เลี้ยงปลา

ในด้านระยะทาง

ระยะเวลา

ความถึ่

ลักษณะของผู้

เคลื่อนย้าย และสถานะหน้าที่การงาน พบว่า ครัวเรือนรายใหญ่
ส่วนมากได้รับสิ่งส่งกลับบ้านมากกว่าครัวเรือนรายกลางและราย
เล็กด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ 1) การเคลือ
่ นย้ายไปท้างานข้าม
ภูมิภาคหรือข้ามทวีปซึ่งใช้ระยะเวลานาน และ 2) การเคลื่อนย้าย
ในท้องถิ่นที่มีความถี่ได้มาก

ทั้งสองเงื่อนไขนี้ช่วยให้แรงงานได้

พัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ช่วยลดความ
เสี่ยงในการเลี้ยงปลา และสร้างลู่ทางท้ามาหากินที่หลากหลาย
ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงวิกฤต

ข้อเสนอแนะ

ดังนั้น

- ภาครัฐและหน่วยงานวิชาการต่างๆ ควรเพิ่มบทบาทของตนเองในการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกร รวมถึงปรับปรุงระบบ

อย่างมาก

กระจายข้อมูลด้านสภาพอากาศที่ถูกต้องและรวดเร็ว ผ่านกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถในการ
ปรับตัวต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ และระบบเศรษฐกิจ
-

ชุมชนและครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังควรรวมกลุ่มในลักษณะเดียวกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อดิน

ความรู้และข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความสามารถในต่อรองทางเศรษฐกิจ

ครัวเรือนรายใหญ่จึงมี

ความสามารถในการปรับตัวสูงกว่าครัวเรือนขนาดกลางและเล็ก

เพื่อแลกเปลี่ยน

ควรมีการสร้างเวทีในระดับลุ่มน้้าของผู้ใช้น้าทุกภาคส่วนเพื่อ

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และหาทางสร้างกติกาหรือสถาบันในการจัดการน้้าร่วมกัน ทั้งในระดับลุ่มน้้าและระดับโครงการชลประทาน
โดยให้ความส้าคัญแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ

ห น่ ว ย วิ จั ย สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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