การผลิตเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรีจะเป็ นรูปแบบใดในอนาคต?
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มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย); 2สถาบันวิจยั Cirad ประเทศฝรั่งเศสและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ในฝั่ งทิ ศตะวันตกของจังหวัดปราจี นบุรี (พืน้ ที ่บางพลวง) พบว่า เกษตรกรได้มีการปรับตัวในการทาการเกษตรให้เข้ากับข้อจากัดใน
พืน้ ที ่ เช่น การเกิ ดภาวะน้าท่วม หรื อ การเกิ ดภาวะน้ากร่ อยในแม่น้าปราจี นบุรี ในช่วงหน้าแล้ง อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะในการผลิ ต
ข้าวนัน้ พบว่าข้อจากัดเหล่านี ้ได้เป็ นข้อ จากัดต่อพัฒนาการภาคการเกษตรในอนาคตในการสร้ างรายได้ที่เพี ยงพอเพือ่ ที ่จะดึงดูด
เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งโครงการ DOUBT มี วตั ถุประสงค์ ที่จะแสดงถึงลักษณะโอกาสในการเผชิ ญกับความท้าทายในพืน้ ที ่และค้นหา
ภาพอนาคตสาหรับการผลิ ตเกษตรทีย่ งั่ ยืน
ปั จจุบนั ภาคการเกษตรของไทยกาลังเผชิญกับสิ่งท้ าทายที่หลากหลาย
เกษตรกรหลายรายหลายได้ เผชิญกับปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับ นา้ (ภาวะ
แล้ ง, นา้ ท่ วม) และข้ อจากัดในการทากาไรจากภาคการเกษตร
ปั ญ หาดัง กล่า วนี ไ้ ด้ เกิ ด ขึน้ เมื่อ หลายปี ก่อนและยัง คงรุ น แรงอยู่ใ น
ปั จจุบัน สิ่งที่ท้าทายที่สุดของในภาคการเกษตรคือ การเพิ่มขึน้ ของ
เกษตรกรผู้สูงอายุ จากตารางข้ างใต้ ได้ แสดงถึงอายุของเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรรุ่ น ใหม่มี จ านวนที่ ล ดลง ส่ว นเกษตรกรผู้สูง อายุมี
จานวนที่เพิ่มขึ ้นในภาคการเกษตรของไทย

จังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนการคิดร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในพื ้นที่เกี่ยวกับการศึกษาภาพอนาคตสาหรับระบบการเกษตรที่ยงั่ ยืน
ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ท้ าท้ ายในการจัดการนา้ , การได้ กาไรจาก
ภาคการเกษตร และเกษตรกรผู้สงู อายุ
การวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้ ม่งุ เน้ นศึกษาในเขตพื ้นที่บางพลวง โดยตังอยู
้ ่ทาง
ฝั่ ง ทิ ศ ตะวัน ตกของจัง หวัด ปราจี น บุรี ซึ่ง ถื อ ว่า เป็ นพื น้ ที่ เ ชื่ อมต่อ ที่
สาคัญ ระหว่างพืน้ ที่ปลายนา้ ของแม่นา้ บางประกงที่มักจะเกิดภาวะ
นา้ กร่ อย และเกษตรกรจะเลีย้ งกุ้งและปลาเป็ นหลัก รวมถึงเขตของ
พืน้ ที่ต้น นา้ ซึ่งยังคงน า้ จืดในพืน้ ที่ และส่วนใหญ่ เป็ นเป็ นเกษตรกรผู้
ปลูกข้ าว
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จานวนเปอร์ เซ็นต์ของเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรผู้สงู อายุ (อ้ างอิง:
สามะโนการเกษตร)

ฉะเชิงเทรา

เขตพืน้ ที่บางพลวง

สถาบันวิจยั Cirad ประเทศฝรั่งเศส และมูลนิธิเพื่อการบริ หารจัดการ
น ้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) ได้ คิดริเริ่มโครงการวิจยั DOUBT1 ใน
1

ชลบุรี

โครงการ DOUBT (2560-2562) เป็ นโครงการที่ม่งุ เน้ นศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ ้นในพืน้ ที่ สามเหลี่ยมปากแม่นา้ อิรวดีในประเทศพม่า , แม่นา้ เจ้ าพระยาและ
พื ้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น ้าบางปะกง ในประเทศไทย, และ พื ้นที่ปลายนา้ ของแม่นา้

พื ้นที่บางพลวง (อ้ างอิง: วัลภา และคณะ, 2558. “การวิเคราะห์การใช้
ที่ดินเชิงบูรณาการ และการคานวณการไหลของสารสาหรับการจัดการ
ธาตุอาหาร: กรณีศกึ ษาในพื ้นที่ลมุ่ น ้าบางประกง, ประเทศไทย”

โขงในประเทศกัมพูชา โดยเป็ นการดาเนินงานภายใต้ ความร่ วมมือของสถาบันทาง
การศึกษาหลายแห่งในสหภาพยุโรป และอาเซียน สาหรับประเทศไทยนัน้ เป็ นการ
ดาเนินงานภายใต้ ความร่ วมมือหลักระหว่างสถาบันวิจัย CIRAD ประเทศฝรั่งเศส
แล ะ มู ล นิ ธิ เพื่ อ ก าร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น า้ แ บ บบู ร ณ าก า ร ( ป ร ะเ ท ศ ไท ย ) ,
สอบถามข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ : เกษศิ ริ น ทร์ พิ บูล ย์ (โทร . 089-9976698,
kassirinp@gmail.com)
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รูปแบบการผลิตเกษตรกับข้ อท้ าทายทีแ่ ตกต่ างกัน

เกษตรกรได้ มี ก ารปรั บ ตัว โดยการปลูก พัน ธุ์ ข้ าวอายุสัน้ เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเดือนมีนาคม ในแง่ของการจัดการนา้

เมื่อช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางทีมวิจยั ได้ ทา

ระดับกลุม่ นัน้ จะพบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีการสูบน ้าเข้ าคลอง
เพื่อเก็บนา้ ไว้ ใช้ ในพื ้นที่ จากนัน้ จะปิ ดประตูนา้ และไม่มีการสูบน ้าเข้ า
คลองจนถึงเดือนมิถนุ ายน เนื่องจากภาวะนา้ เค็มหนุน ในช่วงเวลาที่
ปิ ดประตูน ้านี ้อาจทาให้ เกษตรกรได้ เผชิญกับสถานการณ์น ้าขาดแคลน
เป็ นบางครัง้ รวมถึงเกษตรกรที่ปลูกข้ าวในช่วงฤดูแล้ งช้ าเกินไป และไม่
มีการจัดการรอบของการให้ น ้าให้ ดีก่อนที่น ้าจะกลายเป็ นน ้ากร่อย จาก
ผลการศึกษาพบว่า 52% ของเกษตรกรที่ได้ สัมภาษณ์ นัน้ ได้ พบกับ
ปั ญหาที่เกี่ยวกับภาวะนา้ กร่ อย แต่ มีเพียง 11% เท่ านัน้ ที่ระบุว่า
ปั ญ หานา้ กร่ อยได้ ส่งผลกระทบต่ อพืชผลทางการเกษตร หรื อ
กระทบต่ อการเลีย้ งปลาและกุ้ง

การสารวจเกษตรกรจานวน 108 ราย ใน 4 ตาบลของพื ้นที่บางพลวง
ซึ่งข้ อมูลจากการสารวจนัน้ สามารถแยกรู ปแบบการผลิตเกษตรของ
เกษตรกรได้ ออกเป็ น 4 กลุม่ ดังตารางต่อไปนี ้
รู ปแบบการผลิตเกษตร
เกษตรกรปลูกข้ าวอย่างเดียว, ไม่มี
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร
เกษตรกรปลูกข้ าวอย่างเดียว, มี
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร
เกษตรกรเลี ้ยงปลาผสมกับการเลี ้ยง
กุ้ง
เกษตรกรปลูกข้ าว และเลี ้ยงกุ้ง
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ส าหรั บ ภาวการณ์ เ กิ ด น า้ ท่ ว มนั น้ มั ก เกิ ด ในช่ ว งเดื อ นตุล าคมถึ ง
พฤศจิกายน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ มีการปรับตัวโดยได้ ทาการเก็บ
เกี่ ย วผลผลิ ต ข้ า ว หรื อ ให้ เ สร็ จ รอบการเลี ย้ งกุ้ งหรื อ ปลา ก่ อ นถึ ง
ช่วงเวลานา้ ท่วม รวมถึงเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลาและกุ้งบางรายมีการติด
ตาข่ายบริ เวณรอบบ่อ หรื อ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันสร้ างคันดิ น
ขนาดเล็กรอบบ่อ นอกจากนี ย้ ัง พบว่า 1 ใน 4 ต าบลของพืน้ ที่
การศึกษานัน้ มีองค์การบริ หารส่วนตาบลได้ ช่วยสูบนา้ ออกจากคลอง
สูแ่ ม่น ้า อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ ระบุว่าไม่ได้ รับผลกระทบ
จากน ้าท่วม

รูปแบบการผลิตในกลุ่มแรกนัน้ จะเป็ นเกษตรกรที่ ปลูกข้ าวเป็ นหลัก
และไม่ ได้ มีการลงทุนด้ านเครื่องจักรกลทางการเกษตร (เช่นรถไถ
และรถเกี่ ยวข้ าว) นอกจากนี พ้ บว่าเกษตรกรบางรายในกลุ่มนีม้ ีการ
ปลูก พื ชชนิ ด อื่น หรื อมี บ่อ เลีย้ งปลาควบคู่กับ การปลูกข้ า ว แต่ก าร
จัดการในส่วนนี ้ยังอยู่ในพืน้ ที่ขนาดเล็กที่ผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
เป็ นหลัก ส าหรั บ รู ป แบบการผลิ ต ในกลุ่ม ที่ ส องนั น้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เกษตรกรที่ปลูกข้ าวเช่ นเดียวกับกลุ่มที่หนึ่ง แต่ เกษตรกรในกลุ่ม
นี ไ้ ด้ มีการลงทุน ด้ านเครื่ องจั กรกลทางการเกษตร เช่ น รถไถ
และบางรายมี ก ารลงทุน ซื อ้ รถเกี่ ย วข้ า ว พื น้ ที่ ไ ร่ น าโดยเฉลี่ ย ของ
เกษตรกรกลุม่ นี ้มีขนาดมากกว่าสองเท่าของเกษตรกรในกลุ่มแรก ส่วน

การจัดการไร่นา
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในพื ้นที่หลายรายเป็ นส่วนหนึ่งของการผลิตเกษตร
หรื อมีการพึ่งการจัดการจากภายนอกไร่นาทัง้ หมด โดยผลการศึกษา
พบว่า 77% ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวนัน้ ไม่ได้ ไถนาด้ วยตนเอง และ
96% ไม่ได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตด้ วยตนเอง ซึง่ ส่วนใหญ่เกษตรกรกลุ่มนี ้ไม่
มีเครื่ องจักรกลทางการเกษตร (รถไถและรถเกี่ยวข้ าว) นอกจากนีย้ ัง
พบว่า ประมาณสองในสามของเกษตรกรผู้ ปลูก ข้ า วได้ มี ก ารจ้ า ง
แรงงานสาหรับการหว่านข้ าว, การหว่านปุ๋ย และ การพ่นสารเคมี
สาเหตุที่ทาให้ เกษตรกรจ้ างแรงงานเนื่องจาก 1) ขาดแคลนแรงงานใน
ครัวเรื อน, 2) ตระหนักเรื่ องสุขภาพจากการพ่นสารเคมี และ 3) เป็ น
เกษตรกรผู้ สู ง อายุ การจ้ า งแรงงานนั น้ มี นั ย ส าคัญ ต่ อ ก าไรทาง
การเกษตร เนื่องจากเกษตรกรต้ องจ่ายค่าจ้ างแรงงานดังกล่าว รวมถึง

รู ป แบบการผลิต ในกลุ่มที่ ส ามนัน้ มี ก ารเลีย้ งปลาและกุ้ งร่ วมกั น
เนื่ องจากการเลี ย้ งกุ้ง นัน้ ต้ อ งมีการลงทุน ในพื น้ ที่ (เช่น การขุด บ่อ ,
เครื่ องมืออุปกรณ์ สาหรับการเลี ้ยงกุ้ง ฯลฯ) ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นที่ดินของ
เกษตรกรเอง สาหรับรู ปแบบการผลิตกลุ่มสุดท้ ายนัน้ เป็ นเกษตรกรที่
ปลูกข้ าวควบคู่กับการเลีย้ งกุ้ง
ถึงแม้ รูปแบบการผลิตประเภทอื่นก็พบเช่นเดียวกัน เช่น เกษตรกรบาง
รายมุ่งเน้ นการปลูกไม้ ผล แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการผลิตเกษตรทัง้
4 กลุ่มดังข้ างต้ น ถือเป็ นตัวแทนการทาเกษตรส่วนใหญ่ของพื ้นที่บาง
พลวง
น้ากับความเชือ่ มโยงถึงปั ญหา

การจ่ายค่าเครื่ องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้คิดเป็ น
ครึ่งหนึ่งของต้ นทุนการผลิตเกษตรของเกษตรกร

เกษตรกรในพื ้นที่บางพลวงนัน้ ได้ รับนา้ ชลประทานจากเครื อข่ายของ
คลองส่งน ้าที่เชื่อมกับแม่นา้ ปราจีนบุรีและแม่นา้ บางปะกง ในช่วง 15
ปี ที่ผ่านมาพบว่าการเกิดภาวะนา้ กร่อยในแม่นา้ นัน้ มีการขยายตัวเพิ่ม
สูง ขึน้ ในทุกช่ว งฤดูแ ล้ ง โดยเฉพาะเดื อ นมี น าคมถึ งเดื อ นเมษายน
สาเหตุข องการเกิ ด ภาวะดัง กล่ า วเนื่ อ งจากมี ก ารใช้ น า้ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้
โดยเฉพาะการที่ เ กษตรกรได้ เ ริ่ ม การผลิ ต ข้ าวในช่ ว งฤดูแ ล้ ง ซึ่ ง

แผนการผลิ ตเกษตรในอนาคต
เกษตรกรที่มีรายได้ จากการผลิตเกษตรต่อไร่ในอัตราที่สงู (การเลี ้ยงกุ้ง
และการเลี ้ยงปลาผสมกุ้ง) นัน้ พบว่ายังคงรูปแบบการลงทุนแบบเดิม
หรื อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนีม้ ี
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ความพึ ง พอใจในระบบการผลิ ต ของตนเอง นอกจากนี ย้ ัง พบว่ า
เกือบจะไม่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวรายใดที่คิดจะลงทุนเพิ่มในการผลิต

ข้ อจากัดที่สองคือ จานวนเกือบครึ่ งของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว โดย
ไม่ มีเครื่ องมือจั กรกลทางการเกษตรนัน้ ไม่ มี คนมาสืบ ทอดใน
การผลิตเกษตร เนื่องจากทายาทของเกษตรกรไม่สนใจที่จะมาสาน
ต่อในการทาเกษตร ส่ว นเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในพืน้ ที่ขนาดใหญ่นัน้
พบว่ามียงั ทายาทมาสืบทอดในการผลิตเกษตร (มีเพียง 4 ราย จาก
ทังหมด
้
22 ราย ที่มีพื ้นที่มากกว่า 54 ไร่นัน้ ไม่มีคนมาสืบทอด) ส่วน
เปอร์ เซ็นต์ของเกษตรที่ทราบว่าจะไม่มีคนในครอบครัวมาสืบทอดนันมี
้
มี น้ อ ยในกลุ่ม เกษตรกรผู้เ ลี ย้ งกุ้ง หรื อ เลี ย้ งปลาผสมกับ เลี ย้ งกุ้ ง
สาหรับเกษตรกรผู้สงู อายุที่ทราบว่าไม่มีคนในครอบครัวมาสานต่อการ
ท าเกษตรนั น้ มี ข้ อจ ากั ด ในการจู ง ใจที่ จ ะลงทุ น และท าการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการผลิตเกษตรของตนเอง

ของตนเอง ซึง่ เกษตรกรได้ พิจารณาว่าการปลูกข้ าวนันยั
้ งมีข้อจากัดต่อ
การพัฒนา เนื่องจากราคาข้ าวตกต่า และยังขาดโอกาสในการปรับไร่
นาให้ ดีขึ ้น
ผลการศึกษายังพบอีกว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว และมีเครื่ องจักรกลทาง
การเกษตรนันไม่
้ มีแผนที่จะขยายพื ้นที่การปลูกข้ าว และมีเกษตรกรผู้
ปลูกข้ า วน้ อ ยกว่า ครึ่ งที่ ป รั บ มาท าการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น
เกษตรกรเริ่ มที่จะปลูกพืชผัก, ไม้ ผล และเลี ้ยงปลา เป็ นต้ น 40% ของ
เกษตรกรกลุม่ นีต้ ้ องการผลิตเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นหลัก โดย
ดาเนินการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีก 60% นัน้
ต้ องการผลิตเพื่อจาหน่ ายผลผลิต ไม่มีเกษตรกรผู้ป ลูกข้ าวรายใดที่
สนใจในการเลี ้ยงกุ้ง เพราะว่ามีการลงทุนที่สงู , เกษตรกรยังขาดองค์
ความรู้ และการตลาดในการเลีย้ งกุ้ง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้ า วอีกครึ่ งหนึ่งนัน้ ไม่มีแผนการผลิตในอนาคต
เนื่องจากเกษตรกรได้ พิจารณาว่าโอกาสในการได้ กาไรจากการผลิต
ยังคงมีจากัด

นอกจากนี ย้ ังพบว่า คนรุ่ นใหม่ที่เป็ นทายาทของเกษตรกรนัน้ มักจะ
เปรี ยบเที ยบรายได้ ที่คาดว่าจะได้ รับ จากการทาเกษตรและจากการ
ท างานในเมือง ซึ่งถื อ เป็ นเงื่อนไขการตัด สิน ใจแรกที่ จะเลือกอยู่ใ น
ชุมชนของตนเอง หรื อ ทางานในเมือง เงื่อนไขนีเ้ ป็ นเพียงเงื่อนไขหนึ่ง
เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้ , ความไม่แน่นอนของ
รายได้ , คุณภาพชีวิต , ความเป็ นอิสระ ฯลฯ ถ้ าเรามุ่งเน้ นถึงเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจแบบคร่าวๆ คนรุ่นใหม่อาจคาดหวังรายได้ 6,500 บาท
ต่อเดือนจากการทางานในโรงงาน (จากค่าจ้ าง 8,000 บาท และหัก
1,500 บาทเป็ นค่าที่พกั ) ในการคานวณนีเ้ ป็ นเพียงการประมาณการ
เท่านัน้ เนื่ องจากยังมีค่า ใช้ จ่า ยอื่นที่ อาจต้ องค านวณด้ วย (เช่น ค่า
เดินทาง เป็ นต้ น) คนรุ่นใหม่อาจพิจารณาถึงรายได้ ขนั ้ ต่านีถ้ ้ าหากมา
สานต่อการทาเกษตรของครอบครัว จากผลการศึกษาพบว่า มีเพียง 1
ใน 3 ของเกษตรกรที่ปลูกข้ าวอย่ างเดียวนัน้ ที่สร้ างรายได้ สูง
กว่ ารายได้ ขนั ้ ต่าดังกล่ าว

ข้ อจากัดต่ อการเปลี่ยนแปลงการผลิตเกษตร
ผลการศึกษาพบว่า มี 2 ประเด็ น ที่ถือว่า เป็ นข้ อจากัด หลักต่อการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตเกษตร ข้ อจากัดแรกคือ การเกิด สภาวการณ์นา้
กร่ อยและนา้ ท่วม ซึ่งจากัด การลงทุนเพื่อที่ จะได้ กาไรจากการผลิต
เกษตร เช่น ไม้ ผล และพืชผัก เกษตรกรสามารถจัดการน ้าท่วมโดยการ
ปลูกในพื ้นที่ที่ระดับสูงกว่าพื ้นที่อื่น (ถ้ าเกษตรกรมีพื ้นที่ดงั กล่าว) หรื อ
การสร้ างคันดิน เป็ นต้ น เกษตรกรสามารถจัดการนา้ กร่อยโดยการขุด
สระเพื่อกักเก็บน ้าจืด อย่างไรก็ตามในการจัดการดังกล่าวนัน้ มีต้นทุน
การลงทุน ที่ สูง และไม่มี เ กษตรกรรายใดที่ ก ล้ า รั บ รองถึ ง แนวทาง
ดังกล่า วว่า แก้ ไขปั ญ หาภาวะนา้ กร่ อยและนา้ ท่วมได้ เขื่อนห้ ว ยสะ
โหมงตัง้ อยู่ที่พืน้ ที่ส่ว นบนของลุ่มนา้ ปราจี น บุรี ซึ่งด าเนิ น การเมื่อ ปี
2559 ที่ผ่านมานัน้ ได้ ช่วยบรรเทาเรื่ อง
น ้าท่วมในปี 2559 และจากการปล่อย แหล่ งนา้
น ้าจากเขื่อนในปี 2560 นัน้ สามารถคง
ระ ดั บ ค ว า มเ ค็ ม ขั ้น ต่ า ข อ ง แ ม่ น ้า ภาวะเกิดน ้ากร่อย
ในช่วงฤดูแล้ ง
ปราจี น บุ รี ใ นช่ ว งฤดูแ ล้ ง ที่ ผ่ า นมาได้
อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาของโครงการ
ชลประทานในพื ้นที่ใต้ เขื่อนห้ วยสะโหมง
ประกอบกับเขตอุตสาหกรรมที่อยู่ต้นนา้
ของพื น้ ที่ บ างพลวงนัน้ อาจท าให้ เ กิ ด
น ้าท่วม
ภาวะปั ญหาน ้ากร่อยในแม่นา้ ปราจีนบุรี
ในช่วงฤดูแล้ งเหมือนเช่นที่ผ่านมา

ประเด็นทีส่ าคัญ
เกษตรกรในพื ้นที่เขตชลประทานของจังหวัดปราจีนบุรีนนั ้ มีระบบการ
ผลิตเกษตรที่สามารถปรับตัวได้ เป็ นส่วนใหญ่ แต่ ไม่ทงหมดเนื
ั้
่องจาก

การผลิตทางการเกษตร
การจ้ างแรงงานสาหรับการ
ผลิตเกษตร
- จากัดความสามารถในการ
เปลี่ยนระบบการทาเกษตร
-

ข้ อจากัดต่อการทาเกษตร
ผสมผสาน
-
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เกษตรกรมีรายได้ ต่าจาก
การปลูกข้ าว

ลักษณะของเกษตรกร
สังคมเกษตรกรผู้สงู อายุ

เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวราย
ย่อยและขนาดกลาง: มี
ทายาทมาสืบทอดทา
การเกษตรน้ อยราย

ข้ อจากัดที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งน ้า

แต่การผลิตเกษตรดังกล่าวจาเป็ นต้ องมีการจัดการการเกิดภาวะนา้
กร่ อยและนา้ ท่วมให้ ดี ขึน้ ซึ่งรวมถึงการเกิดความร่ วมมือระหว่างใน

เกษตรกรผู้เลี ้ยงปลา และเลี ้ยงกุ้งนัน้ โดยทัว่ ไปมักจะมีรายได้ ที่น่าพึง
พอใจ และไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต เดิม ถึงแม้ ว่า
เกษตรกรเผชิญกับปั ญหากับความไม่แน่นอนของราคาเช่นกัน

ระดับไร่นาและกลุม่ เกษตรกร นอกจากนีม้ ีความจาเป็ นที่จะต้ องบรรลุ
ในช่วงเวลาเดียวกันในการทางานร่ วมกับเกษตรกรุ่ นใหม่เพื่อที่หยุด
การเกิ ด ของสัง คมเกษตรกรผู้สูง อายุ ดัง นัน้ จ าเป็ นต้ อ งช่ว ยเหลื อ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ให้ มีรายได้ และอยู่ได้ จริ งจากการผลิตเกษตรโดยไม่
ต้ องไปทางานในเมือง

เกษตรกรที่มีความเปราะบางมากที่สดุ นัน้ เป็ นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้ าวรายย่ อย โดยไม่ มีเครื่ องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งจัดอยู่ใ น
วงจรอุ บาทว์ ในการมีรายได้ ต่ า , ขาดแคลนคนมาสืบ ทอดทา
การเกษตร, เป็ นสังคมของเกษตรกรผู้สูงอายุ ซึ่งส่ งผลต่ อการ
จากัดความสามารถในการลงทุนและนวัตกรรมทางการเกษตร

ในการจัด การดัง กล่า วเป็ นสิ่ ง ที่ ท้ า ทาย ซึ่ง โครงการ DOUBT มี
เป้าหมายการจัดกระบวนการการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่ วมถึงโอกาส
การเปลี่ย นแปลงในกิ จ กรรมทางการเกษตร และในการจัด การน า้
รวมถึงพัฒนาที่เป็ นไปได้ ในระบบเกษตรและการจัดการนา้ ในอีก 10 ปี
ข้ า งหน้ า (ปี พ.ศ.2567) นอกจากนี ท้ างที มวิ จัยมี เป้ าหมายในการ
ประเมิ น ร่ วมกั บ ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ องในพื น้ ที่ เพื่ อให้ บรรลุ ร ะบบ
การเกษตรที่ย่ งั ยืนของพืน้ ที่บางพลวง จากปั จจุบันถึงอนาคตอีก
10 ข้ างหน้ าโดยเน้ นการมีส่วนร่ วม

ในปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลได้ ดาเนินงานภายใต้ “โครงการ
เกษตรแปลงใหญ่ ” ซึ่งสนับสนุนให้ กลุ่มเกษตรกรมีการทางานร่วมกัน
รวมถึงการทางานเชื่อมกับหน่วยงานรัฐ ในด้ านการผลิตและการตลาด
ของพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง (หรื อสัตว์) โครงการนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บรรลุถึงการลดต้ นทุนต่อหน่วยให้ ลดลง โดยการขยายกาลังการผลิต
ให้ มากขึ ้น รวมถึงการรวมกลุม่ เพื่อต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร
การด าเนิ น งานของโครงการนี เ้ ป็ นการท างานเชิ ง บู ร ณาการของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องในการสนับสนุนกลุม่ เกษตรกร ซึง่ ในกรอบของ
การพัฒนาโครงการดังกล่า ว เกษตรกรจะได้ รั บ การสนับ สนุน วัส ดุ
อุป กรณ์ บ างส่ ว น และมี โ อกาสได้ รั บ อบรมองค์ ค วามรู้ ต่า งๆ จาก
หน่วยงานที่สงั กัดกระทรวงเกษตร รวมถึงเกษตรกรยั งได้ รับสนับสนุน
ในการต่อรองราคาด้ า นปั จ จัยการผลิต และราคาของผลผลิต ของ
เกษตรกร

-

การมี น า้ ที่ เ พี ย งพอต่ อ กิ จ กรรมทางการเกษตร ในด้ า น
ปริ มาณนา้ และระดับความเค็มของนา้ รวมถึงมีความสาเร็ จใน
การจัดการน ้าที่ทาให้ เกิดความเสี่ยงในพื ้นที่ เช่น น ้าท่วม

-

การสร้ างความมั่นใจในการทากิจกรรมทางการเกษตรนัน้
มีรายได้ ท่เี พียงพอ

-

ประสบความส าเร็ จ ในการท างานร่ วมกั บ คนรุ่ นใหม่ ใ น
ด้ านผลิตเกษตร

โครงการ DOUBT มีการด าเนิ น งานดังต่อไปนี ้ 1) การอธิ บ ายถึง
ลักษณะของโอกาสในการปรับปรุงระบบการเกษตร และการจัดการน ้า
ในดับไร่นา รวมถึงการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ , 2)
การประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงหลักในปั จจุบนั และโครงการขนาด
ขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึน้ ในด้ านแหล่งนา้ และการใช้ นา้ ในพื ้นที่ล่มุ น ้า
บางปะกง รวมถึงการประเมินถึงการผลิตและการตลาดของผลผลิต
ทางการเกษตร (ข้ าว, ปลา และกุ้ง), และ 3) การวิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบภาพอนาคตในการจัดการน ้าและการเกษตรของพื ้นที่บาง
พลวงในปี พ.ศ.2575 ร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

อย่า งไรก็ ต าม การเปลี่ยนแปลงที่ เกิด จากโครงการนี ต้ ้ องการการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ ้นในระดับไร่ นา โดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติของ
เกษตรกรที่ต้องใช้ เวลาในการดาเนินการและอาศัยองค์ความรู้ที่เข้ มข้ น
นอกจากนี ้กลุ่มของเกษตรกรต้ องมีความเข้ มแข็งและกระตือรื อร้ นต่อ
การต่อรองราคาปั จ จัย การผลิ ต และผลผลิ ต ของกลุ่ม ซึ่งในการ
ดาเนินงานดังกล่าวอาจเป็ นสิ่งที่ท้าทายสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวที่
เป็ นผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ ในการทางานรวมกลุ่มเพื่อ
การผลิตเกษตรและการตลาด
การมองอนาคต
รูปแบบการผลิตเกษตรแต่ละประเภทในพื ้นที่บางพลวงนันได้
้ เผชิญกับ
ปั ญหาเฉพาะด้ าน ซึง่ จาเป็ นต้ องมีการจัดการให้ เกิดความยัง่ ยืนได้ จริ ง
โดยเฉพาะการจัดการวงจรอุบาทว์ที่เกิดขึน้ กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูก
ข้ าวรายย่ อ ยซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นกลุ่ม แรกที่ ค วรให้ กั บ ช่ ว ยเหลื อ ในการ
ออกแบบระบบการผลิตเกษตรที่เกษตรกรสามารถมีรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
นอกจากการด าเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ดังกล่า วแล้ ว การท า
เกษตรแบบผสมผสานก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งให้ กับเกษตรกรในกลุ่มนี ้
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