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ABSTRACT

The dry zone in the central part of Myanmar is home to the majority of the
country’s rain-fed cultivators and the area has been affected by global climate change
over the last three decades, and its impacts have gradually become more severe. In
fact, rain-fed cultivation is easily impacted by adverse weather conditions and other
external factors. The experience of successive shocks and stresses has forced farmers
to deal with the liquidation of their key livelihood capitals, their land and cattle, a
process which has led to varying levels of impoverishment. To explore this issue
further, this study aims to (1) analyze the underlying causes of household
vulnerability in the study area, (2) investigate those factors which have led to a
decline in the farmers’ productive capabilities, and (3) uncover the ways in which
local people have responded to the risk.
According to my research findings, climate change has exposed farmers to greater
environmental risk due to the low capital inflows caused by lower crop production
levels, plus greater market risk has led to a decline in the farmers’ productive
capabilities. In particular, farmers have fallen into greater debt, plus have lost their
land and their cattle. As a consequence, all the farmers are at risk, and those with
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less defensive ability have seen a decline in their social position - from higher to
lower soico-economic levels.
Farmers have strategically managed this risk through various actions, such as
substituting or trading-off their available resources, or by combining them. Being
farmers, their livelihood activities are closely related to the land, to labor and capital.
Therefore, as their land and cattle possessions have declined and the level of capital
risk increased, so they have had to transform or extend their activities, from
traditional farm activities to commercial livestock rearing using cattle and goats.
However, this strategy only favors those with a strong labor force. With the market in
Myanmar opening up, farmers now have a greater opportunity to access the labor
market through migration, so with the help of kinship or social networks, more and
more of the study villagers have migrated, in search of work that offers a better return
for lower risk. The farmers left behind now have to manage their agricultural labor
requirements very carefully.
In terms of status, the better-off have managed the increased agricultural risk
by hiring manual laborers and by using motorized equipment with the adoption of
market-oriented strategy. Moreover, they also operate as money lenders, rent out their
property and non-farm work in the urban areas. The middle-income farmers mostly
rely on agricultural activities; working as tenants and managing their labor needs
through reciprocity arrangements rather than by hiring labor. As part of a mixed
strategy, these farmers prefer to migrate overseas due to the substantial remittances
on offer. The lower-income/small-scale farmers; meanwhile, work in agriculture, but
as farmers, tenants and wage laborers - all at the same time. Households in this group
also allocate their labor forces to livestock breeding, migration and other rural wage
or self employment activities, as do the landless households. In fact, these two groups
have developed their livelihood strategies by sequencing their labor efforts based on a
subsistence orientation.
My recommendations are that political measures should be amended in
relation to dry land crops, in order to enhance the crop producers’ livelihood security.
Also, alternative income generation /job opportunities, those which fit the local
context, should be encouraged, to provide a safety mechanism for those rain-fed
cultivators at most risk. Furthermore, upgrading social services by means of
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infrastructure and extension programs will guarantee the long-term enhancement of
farmers’ well-being in the village.
In summary, I believe the implementation of these factors will help ameliorate
the current, destructive situation being experienced by rain-fed cultivators in the dry
zone area, and also reduce the potential threats posed by future changes in climatic
conditions.
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บทคัดย่ อ
เขตแห้งแล้งทางทางภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ เป็ นแหล่งเพาะปลูกที่ตอ้ งอาศัยนํ้าฝน
ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในช่วงสามทศวรรษที่ผา่ น
มา และผลกระทบดังกล่าวได้ค่อยๆ ทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ ตามความเป็ นจริ งแล้ว การเกษตร
กรรมที่ ใ ช้น้ ํา ฝนตามธรรมชาติ น้ ัน จะได้รับ ผลกระทบโดยง่ า ยจากสภาพอากาศที่เลวร้ า ย และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปั จจัยภายนอกอื่นๆ ร่ วมด้วย สิ่ งเหล่านี้ได้สร้างความเครี ยดให้เกษตรกร บีบ
บังคับให้พวกเขาจําเป็ นต้องแปรผันทุนที่เป็ นที่ดิน วัว ควายเพื่อชําระหนี้ สิน ซึ่ งทําให้ฐานะทาง
เศรษฐกิ จยากจนลง ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงศึกษาประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1)
วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องความเปราะบางของครั ว เรื อ นในพื้ น ที่ ศึ ก ษา 2) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ท ํา ให้
ความสามารถในการผลิตของเกษตรกรลดลง และ 3) ค้นหาวิธีที่ประชาชนในท้องถิ่นตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลให้เกษตรกร
ได้รับความเสี่ ยง เกษตรกรมีตน้ ทุนน้อยก็เป็ นสาเหตุให้ได้รับผลผลิตตํ่า อีกทั้งความเสี่ ยงทางด้าน
การตลาดยังก่อให้เกิดความสามารถทางการผลิตของเกษตรกรลงลงอีกด้วย ยิง่ ไปกว่านั้น เกษตรกร
ยังมีภาระหนี้ สิน ไม่มีที่ดินทํากิ น และวัว ควายเป็ นของตนเอง ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่ านี้ ล้วนเป็ นความ
เสี่ ยงทั้งสิ้ น เกษตรกรที่มีความสามารถในการดูแลตัวเองน้อย ก็จะมีสถานภาพทางสังคมตํ่าเช่นกัน
โดยเปรี ยบเทียบความสู ง-ตํ่าได้จากระดับทางสังคมและเศรษฐกิจ
เกษตรกรมีกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงหลายรู ปแบบ เช่น การทดแทน หรื อการ
ขายทรัพยากร สิ นทรัพย์ที่พวกเขามีอยู่ อาชี พเกษตรกรมีกิจกรรมและวิถีชีวิตอยูก่ บั ที่ดิน แรงงาน
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เป็ นทุ น ดังนั้นหากความเป็ นเจ้าของในที่ดิน วัว ควายเปลี่ ย นแปลงไปเป็ นของบุ คคลอื่ น ทําให้
ต้นทุนและการดํารงชีวติ ของตนเองมีความเสี่ ยงมากขึ้น ดังนั้น เกษตรกรจึงเปลี่ยน และเพิ่มกิจกรรม
จากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมเป็ นการเลี้ยงสัตว์จาํ พวกวัว ควาย แพะ เพื่อการพาณิ ชย์ อย่างไรก็ตาม
กลยุ ท ธ์ น้ ี เหมาะสํ า หรั บ ผูท้ ี่ มี ก ํา ลัง แรงงานที่ แ ข็ง แกร่ ง เมื่ อ ประเทศเมี ย นมาร์ มี ก ารเปิ ดตลาด
เกษตรกรก็ได้รับโอกาสมากขึ้ น ในการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน โดยการอพยพ อีกทั้งการได้รับความ
ช่ วยเหลื อจากวงศา คณาญาติ เครื อข่ายทางสังคมแรงงาน และการศึกษา ทําให้ชาวบ้านเดิ นทาง
อพยพโยกย้าย เพื่อหางานที่ดี และมีความเสี่ ยงน้อย ส่ วนเกษตรกรที่ยงั คงอยู่ในพื้นที่ก็จาํ เป็ นต้อง
จัดการแรงงานเพื่อการเกษตรกรรมอย่างระมัดระวัง
ทางด้า นผูท้ ี่ มี ส ถานภาพที่ ดี ก็จ ะบริ หารจัดการความเสี่ ย งทางการเกษตร โดยการจ้า ง
แรงงานคน ใช้เครื่ องจักรกลเพื่อช่ วยทุ่นแรง และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่ วย นอกจากนี้
พวกเขายังดําเนิ นการโดยการเป็ นผูใ้ ห้กูย้ ืมเงิน ให้เช่ าที่ดินที่ อยู่ในเขตเมืองที่ไม่ได้ใช้ทาํ
การเกษตร ส่ วนเกษตรกรที่มีรายได้ปานกลางมักจะมีวิถีชีวิตที่พ่ ึงพาการเกษตรกรรมเป็ นส่ วนใหญ่
เช่น การเป็ นผูใ้ ห้เช่า และจัดการกับความต้องการแรงงานโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน มากกว่า
การจ้างแรงงาน หากประเมิ นจากกลยุทธ์ต่างๆ เหล่ านี้ เกษตรกรชอบที่จะอพยพไปต่างประเทศ
มากกว่า เนื่ องจากมีขอ้ เสนอที่ดีกว่า และได้รับเงินเป็ นจํานวนมากกว่า ส่ วนเกษตรกรที่มีรายได้ต่ าํ
จะเป็ นผูท้ าํ งานในแปลงเพาะปลูกให้แก่ผูใ้ ห้เช่ าที่ดิน และเป็ นผูใ้ ช้แรงงานที่ได้รับค่าจ้างในเวลา
เดียวกัน ผูป้ ระกอบการในกลุ่มนี้ ยังรับจ้างเป็ นผูเ้ ลี้ยงสัตว์ และอาจย้ายไปทํางานในท้องถิ่นอื่นๆ อีก
ด้วย ซึ่ งกล่าวได้วา่ เป็ นผูป้ ระกอบการไร้ที่ดิน อันที่จริ งแล้ว สองกลุ่มนี้พฒั นากลยุทธ์การดํารงชีวิต
ของตนเองด้วยการจัดลําดับความพยายามของแรงงานบนพื้นฐานของการวางแนวทางการดํารงชี วติ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือมาตรการทางการเมืองควรจะแก้ไขพืชที่ปลูกในเขตแห้งแล้ง
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพวิถีชีวติ ของเกษตรกร นอกจากนี้ ควรเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ โอกาสใน
การทํางานที่เหมาะสมกับบริ บทในพื้นที่ชนบท เพื่อสร้างกลไกความปลอดภัยให้แก่เกษตรกรที่มี
ความเสี่ ยงในการเพาะปลูกพืชที่ตอ้ งอาศัยนํ้าฝน ยิ่งไปกว่านั้น การปรับปรุ งการบริ การทางสังคม
ด้วยการสนับสนุ นโครงสร้ างพื้ นฐานจะช่ วยรับประกันประสิ ท ธิ ภาพและชี วิตความเป็ นอยู่ของ
เกษตรกรในหมู่บา้ นในระยะยาวอีกด้วย
โดยสรุ ปแล้ว ผูว้ ิจยั เชื่ อว่าปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวนี้จะช่วยปรับเปลี่ยนสถานการณ์อนั เลวร้าย
ของเกษตรกรที่ เพาะปลู กพืชที่ ตอ้ งอาศัยนํ้าฝนในเขตแห้งแล้งในปั จจุบนั ให้ดีข้ ึน และช่ วยลดภัย
คุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

