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การผลิตเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรีจะเป็นรูปแบบใดในอนาคต? 

เกษศิรินทร์ พิบลูย์1, Nicolas Faysse2, แมน ปโุรทกานนท์1, Léna Aguilhon2 

1มลูนิธิเพ่ือการบริหารจดัการน า้แบบบรูณาการ (ประเทศไทย); 2สถาบนัวิจยั Cirad ประเทศฝร่ังเศสและสถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

ในฝ่ังทิศตะวนัตกของจงัหวดัปราจีนบรีุ (พืน้ที่บางพลวง) พบว่า เกษตรกรได้มีการปรับตวัในการท าการเกษตรให้เข้ากบัข้อจ ากดัใน

ท่วม หรือ การเกิดภาวะน ้ากร่อยในแม่น ้าปราจีนบรีุในช่วงหน้าแล้ง อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะในการผลิตพืน้ที ่เช่น การเกิดภาวะน ้า

ข้าวนัน้ พบว่าข้อจ ากดัเหล่านี้ได้เป็นข้อจ ากดัต่อพฒันาการภาคการเกษตรในอนาคตในการสร้างรายได้ที่เพียงพอเพือ่ที่จะดึงดูด

เกษตรกรรุ่นใหม่ ซ่ึงโครงการ DOUBT มีวตัถปุระสงค์ที่จะแสดงถึงลกัษณะโอกาสในการเผชิญกบัความท้าทายในพืน้ที่และค้นหา

ภาพอนาคตส าหรับการผลิตเกษตรทีย่ัง่ยืน  

ปัจจบุนัภาคการเกษตรของไทยก าลงัเผชิญกบัสิ่งท้าทายที่หลากหลาย 

เกษตรกรหลายรายหลายได้เผชิญกับปัญหาที่เก่ียวข้องกับน า้ (ภาวะ
แล้ง, น า้ท่วม) และข้อจ ากัดในการท าก าไรจากภาคการเกษตร 
ปัญหาดังกล่าวนีไ้ด้เกิดขึน้เม่ือหลายปีก่อนและยังคงรุนแรงอยู่ใน

ปัจจุบัน สิ่งที่ท้าทายที่สุดของในภาคการเกษตรคือการเพิ่มขึน้ของ

เกษตรกรผู้ สูงอายุ จากตารางข้างใต้ได้แสดงถึงอายุของเกษตรกร

พบว่าเกษตรกรรุ่นใหม่มีจ านวนที่ลดลง ส่วนเกษตรกรผู้ สูงอายุมี

จ านวนที่เพ่ิมขึน้ในภาคการเกษตรของไทย 

 

จ านวนเปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละเกษตรกรผู้สงูอาย ุ (อ้างอิง: 

ส ามะโนการเกษตร) 

สถาบนัวิจยั Cirad ประเทศฝร่ังเศส และมลูนิธิเพื่อการบริหารจดัการ

น า้แบบบรูณาการ (ประเทศไทย) ได้คิดริเร่ิมโครงการวิจยั DOUBT1 ใน

                                                           
1
 โครงการ DOUBT (2560-2562) เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึน้ในพืน้ท่ีสามเหลี่ยมปากแม่น า้อิรวดีในประเทศพม่า , แม่น า้เจ้าพระยาและ

พืน้ท่ีสามเหลี่ยมปากแมน่ า้บางปะกง ในประเทศไทย, และ พืน้ท่ีปลายน า้ของแม่น า้

โขงในประเทศกัมพชูา โดยเป็นการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของสถาบนัทาง

การศึกษาหลายแห่งในสหภาพยโุรป และอาเซียน ส าหรับประเทศไทยนัน้ เป็นการ

ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือหลักระหว่างสถาบนัวิจัย CIRAD ประเทศฝร่ังเศส 

แล ะมูล นิ ธิ เ พ่ื อ ก า รบ ริ หา ร จั ดก า รน า้ แบบบู รณากา ร  ( ป ร ะ เ ทศ ไทย ) ,               

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ : เกษศิรินทร์ พิบูลย์ (โทร. 089-9976698, 

kassirinp@gmail.com) 

จงัหวดัปราจีนบุรีในการสนับสนนุการคิดร่วมกับผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในพืน้ที่เก่ียวกบัการศกึษาภาพอนาคตส าหรับระบบการเกษตรที่ยัง่ยืน

ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับสิ่งที่ท้าท้ายในการจดัการน า้, การได้ก าไรจาก

ภาคการเกษตร และเกษตรกรผู้สงูอาย ุ

การวิจยัในครัง้นีไ้ด้มุ่งเน้นศึกษาในเขตพืน้ที่บางพลวง โดยตัง้อยู่ทาง

ฝ่ังทิศตะวันตกของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งถือว่าเป็นพืน้ที่ เชื่อมต่อที่

ส าคญั ระหว่างพืน้ที่ปลายน า้ของแม่น า้บางประกงที่มักจะเกิดภาวะ

น า้กร่อย และเกษตรกรจะเลีย้งกุ้ งและปลาเป็นหลัก รวมถึงเขตของ

พืน้ที่ต้นน า้ซึ่งยังคงน า้จืดในพืน้ที่ และส่วนใหญ่เป็นเป็นเกษตรกรผู้

ปลกูข้าว 

 

พืน้ที่บางพลวง (อ้างอิง: วลัภา และคณะ, 2558. “การวิเคราะห์การใช้

ที่ดินเชิงบรูณาการ และการค านวณการไหลของสารส าหรับการจดัการ

ธาตอุาหาร: กรณีศกึษาในพืน้ที่ลุม่น า้บางประกง, ประเทศไทย” 
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รูปแบบการผลิตเกษตรกับข้อท้าทายทีแ่ตกต่างกัน 

เม่ือชว่งเดือนมีนาคม-กนัยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางทีมวิจยัได้ท า

การส ารวจเกษตรกรจ านวน 108 ราย ใน 4 ต าบลของพืน้ที่บางพลวง

ซึ่งข้อมลูจากการส ารวจนัน้สามารถแยกรูปแบบการผลิตเกษตรของ

เกษตรกรได้ออกเป็น 4 กลุม่ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

รูปแบบการผลติเกษตร 
อายเุกษตรกร
โดยเฉล่ีย (ปี) 

พืน้ท่ีการเกษตร
โดยเฉล่ีย (ไร่) 

เกษตรกรปลกูข้าวอย่างเดียว, ไม่มี
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 

57 36 

เกษตรกรปลกูข้าวอย่างเดียว, มี
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 

54 78 

เกษตรกรเลีย้งปลาผสมกบัการเลีย้ง
กุ้ ง 

50 24 

เกษตรกรปลกูข้าว และเลีย้งกุ้ ง 49 60 

รูปแบบการผลิตในกลุ่มแรกนัน้จะเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวเป็นหลัก 

และไม่ได้มีการลงทุนด้านเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร (เช่นรถไถ 

และรถเก่ียวข้าว) นอกจากนีพ้บว่าเกษตรกรบางรายในกลุ่มนีมี้การ

ปลูกพืชชนิดอ่ืนหรือมีบ่อเลีย้งปลาควบคู่กับการปลูกข้าว แต่การ

จดัการในส่วนนีย้ังอยู่ในพืน้ที่ขนาดเล็กที่ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

เป็นหลัก ส าหรับรูปแบบการผลิตในกลุ่มที่สองนัน้ส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรที่ปลูกข้าวเช่นเดียวกับกลุ่มที่หน่ึง แต่เกษตรกรในกลุ่ม
นีไ้ด้มีการลงทุนด้านเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เช่น รถไถ 

และบางรายมีการลงทุนซือ้รถเก่ียวข้าว พืน้ที่ไร่นาโดยเฉลี่ยของ

เกษตรกรกลุม่นีมี้ขนาดมากกวา่สองเทา่ของเกษตรกรในกลุ่มแรก ส่วน

รูปแบบการผลิตในกลุ่มที่สามนัน้มีการเลีย้งปลาและกุ้งร่วมกัน 

เน่ืองจากการเลีย้งกุ้ งนัน้ต้องมีการลงทุนในพืน้ที่ (เช่น การขุดบ่อ, 

เคร่ืองมืออปุกรณ์ส าหรับการเลีย้งกุ้ ง ฯลฯ) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินของ

เกษตรกรเอง ส าหรับรูปแบบการผลิตกลุ่มสุดท้ายนัน้เป็นเกษตรกรที่
ปลูกข้าวควบคู่กับการเลีย้งกุ้ง 

ถึงแม้รูปแบบการผลิตประเภทอ่ืนก็พบเช่นเดียวกัน เช่น เกษตรกรบาง

รายมุ่งเน้นการปลกูไม้ผล แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการผลิตเกษตรทัง้ 

4 กลุ่มดงัข้างต้น ถือเป็นตวัแทนการท าเกษตรส่วนใหญ่ของพืน้ที่บาง

พลวง   

น ้ากบัความเชือ่มโยงถึงปัญหา 

เกษตรกรในพืน้ที่บางพลวงนัน้ได้รับน า้ชลประทานจากเครือข่ายของ

คลองส่งน า้ที่เชื่อมกับแม่น า้ปราจีนบุรีและแม่น า้บางปะกง ในช่วง 15 

ปีที่ผ่านมาพบวา่การเกิดภาวะน า้กร่อยในแม่น า้นัน้มีการขยายตวัเพิ่ม

สูงขึน้ในทุกช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 

สาเหตุของการเกิดภาวะดังกล่าวเน่ืองจากมีการใช้น า้ที่ เพิ่ มขึน้ 

โดยเฉพาะการที่ เกษตรกรได้เร่ิมการผลิตข้าวในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ง

เกษตรกรได้มีการปรับตัวโดยการปลูกพันธุ์ ข้าวอายุสัน้ เพื่อที่จะ

สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตก่อนเดือนมีนาคม ในแง่ของการจัดการน า้

ระดบักลุม่นัน้ จะพบวา่ในชว่งเดือนกมุภาพนัธ์จะมีการสบูน า้เข้าคลอง

เพ่ือเก็บน า้ไว้ใช้ในพืน้ที่ จากนัน้จะปิดประตนู า้และไม่มีการสบูน า้เข้า

คลองจนถึงเดือนมิถนุายน เน่ืองจากภาวะน า้เค็มหนุน ในช่วงเวลาที่

ปิดประตนู า้นีอ้าจท าให้เกษตรกรได้เผชิญกบัสถานการณ์น า้ขาดแคลน

เป็นบางครัง้ รวมถึงเกษตรกรที่ปลกูข้าวในชว่งฤดแูล้งช้าเกินไป และไม่

มีการจดัการรอบของการให้น า้ให้ดีก่อนที่น า้จะกลายเป็นน า้กร่อย จาก

ผลการศกึษาพบวา่ 52% ของเกษตรกรที่ได้สัมภาษณ์นัน้ได้พบกับ

ปัญหาที่เกี่ยวกับภาวะน า้กร่อย แต่มีเพียง 11% เท่านัน้ที่ระบุว่า
ปัญหาน า้กร่อยได้ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร หรือ
กระทบต่อการเลีย้งปลาและกุ้ง 

ส าหรับภาวการณ์เกิดน า้ท่วมนัน้มักเกิดในช่วงเดือนตุลาคมถึง

พฤศจิกายน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ได้มีการปรับตวัโดยได้ท าการเก็บ

เก่ียวผลผลิตข้าว หรือให้เสร็จรอบการเลีย้งกุ้ งหรือปลา ก่อนถึง

ช่วงเวลาน า้ท่วม รวมถึงเกษตรกรผู้ เลีย้งปลาและกุ้ งบางรายมีการติด

ตาข่ายบริเวณรอบบ่อ หรือ  เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันสร้างคันดิน

ขนาดเล็กรอบบ่อ นอกจากนีย้ังพบว่า 1 ใน 4 ต าบลของพืน้ที่

การศกึษานัน้ มีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ช่วยสบูน า้ออกจากคลอง

สูแ่มน่ า้ อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ

จากน า้ทว่ม 

การจดัการไร่นา  

เกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพืน้ที่หลายรายเป็นสว่นหนึ่งของการผลิตเกษตร 

หรือมีการพึ่งการจดัการจากภายนอกไร่นาทัง้หมด โดยผลการศึกษา

พบว่า 77% ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนัน้ไม่ได้ไถนาด้วยตนเอง และ 

96% ไมไ่ด้เก็บเก่ียวผลผลิตด้วยตนเอง ซึง่สว่นใหญ่เกษตรกรกลุ่มนีไ้ม่

มีเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร (รถไถและรถเก่ียวข้าว) นอกจากนีย้ัง

พบว่าประมาณสองในสามของเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวได้มีการจ้าง

แรงงานส าหรับการหว่านข้าว, การหว่านปุ๋ ย และ การพ่นสารเคมี 

สาเหตทุี่ท าให้เกษตรกรจ้างแรงงานเน่ืองจาก 1) ขาดแคลนแรงงานใน

ครัวเรือน, 2) ตระหนักเร่ืองสขุภาพจากการพ่นสารเคมี และ 3) เป็น

เกษตรกรผู้ สูงอายุ การจ้างแรงงานนัน้มีนัยส าคัญต่อก าไรทาง

การเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานดงักล่าว รวมถึง

การจ่ายค่าเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนีค้ิดเป็น

คร่ึงหนึ่งของต้นทนุการผลิตเกษตรของเกษตรกร 

แผนการผลิตเกษตรในอนาคต 

เกษตรกรที่มีรายได้จากการผลิตเกษตรตอ่ไร่ในอตัราที่สงู (การเลีย้งกุ้ ง 

และการเลีย้งปลาผสมกุ้ ง) นัน้ พบว่ายงัคงรูปแบบการลงทนุแบบเดิม 

หรือไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เน่ืองจากเกษตรกรกลุ่มนีมี้
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ความพึงพอใจในระบบการผลิตของตนเอง นอกจากนีย้ังพบว่า

เกือบจะไม่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายใดที่คิดจะลงทนุเพิ่มในการผลิต

ของตนเอง ซึง่เกษตรกรได้พิจารณาวา่การปลกูข้าวนัน้ยงัมีข้อจ ากัดต่อ

การพฒันา เน่ืองจากราคาข้าวตกต ่า และยงัขาดโอกาสในการปรับไร่

นาให้ดีขึน้ 

ผลการศกึษายงัพบอีกว่าเกษตรกรผู้ปลกูข้าว และมีเคร่ืองจกัรกลทาง

การเกษตรนัน้ไม่มีแผนที่จะขยายพืน้ที่การปลกูข้าว และมีเกษตรกรผู้

ปลูกข้าวน้อยกว่าคร่ึงที่ปรับมาท าการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น

เกษตรกรเร่ิมที่จะปลกูพืชผัก, ไม้ผล และเลีย้งปลา เป็นต้น 40% ของ

เกษตรกรกลุม่นีต้้องการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั โดย

ด าเนินการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีก 60% นัน้

ต้องการผลิตเพื่อจ าหน่ายผลผลิต ไม่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายใดที่

สนใจในการเลีย้งกุ้ ง เพราะว่ามีการลงทนุที่สงู, เกษตรกรยงัขาดองค์

ความรู้และการตลาดในการเลีย้งกุ้ ง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ 

ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกคร่ึงหนึ่งนัน้ไม่มีแผนการผลิตในอนาคต

เน่ืองจากเกษตรกรได้พิจารณาว่าโอกาสในการได้ก าไรจากการผลิต

ยงัคงมีจ ากดั 

ข้อจ ากัดต่อการเปล่ียนแปลงการผลิตเกษตร  

ผลการศึกษาพบว่ามี 2 ประเด็น ที่ถือว่าเป็นข้อจ ากัดหลักต่อการ

เปลี่ยนแปลงการผลิตเกษตร ข้อจ ากัดแรกคือ การเกิดสภาวการณ์น า้

กร่อยและน า้ท่วม ซึ่งจ ากัดการลงทุนเพื่อที่จะได้ก าไรจากการผลิต

เกษตร เชน่ ไม้ผล และพืชผกั เกษตรกรสามารถจดัการน า้ทว่มโดยการ

ปลกูในพืน้ที่ที่ระดบัสงูกวา่พืน้ที่อื่น (ถ้าเกษตรกรมีพืน้ที่ดงักล่าว) หรือ 

การสร้างคนัดิน เป็นต้น เกษตรกรสามารถจดัการน า้กร่อยโดยการขุด

สระเพ่ือกกัเก็บน า้จืด อย่างไรก็ตามในการจดัการดงักล่าวนัน้มีต้นทนุ

การลงทุนที่สูง และไม่มีเกษตรกรรายใดที่กล้ารับรองถึงแนวทาง

ดังกล่าวว่าแก้ไขปัญหาภาวะน า้กร่อยและน า้ท่วมได้ เข่ือนห้วยสะ

โหมงตัง้อยู่ที่พืน้ที่ส่วนบนของลุ่มน า้ปราจีนบุรีซึ่งด าเนินการเม่ือ ปี 

2559 ที่ผ่านมานัน้ได้ช่วยบรรเทาเร่ือง

น า้ท่วมในปี 2559 และจากการปล่อย

น า้จากเข่ือนในปี 2560 นัน้สามารถคง

ระดับ ค ว าม เค็ ม ขั ้น ต ่ า ข อ ง แม่ น ้า

ปราจีนบุรีในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาได้ 

อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาของโครงการ

ชลประทานในพืน้ที่ใต้เข่ือนห้วยสะโหมง 

ประกอบกบัเขตอตุสาหกรรมที่อยู่ต้นน า้

ของพืน้ที่บางพลวงนัน้อาจท าให้เกิด

ภาวะปัญหาน า้กร่อยในแมน่ า้ปราจีนบุรี

ในชว่งฤดแูล้งเหมือนเชน่ที่ผ่านมา 

ข้อจ ากัดที่สองคือ จ านวนเกือบคร่ึงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดย
ไม่มีเคร่ืองมือจักรกลทางการเกษตรนัน้ไม่มีคนมาสืบทอดใน

การผลิตเกษตร เน่ืองจากทายาทของเกษตรกรไม่สนใจที่จะมาสาน

ต่อในการท าเกษตร ส่วนเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวในพืน้ที่ขนาดใหญ่นัน้

พบว่ามียงัทายาทมาสืบทอดในการผลิตเกษตร (มีเพียง 4 ราย จาก

ทัง้หมด 22 ราย ที่มีพืน้ที่มากกว่า 54 ไร่นัน้ไม่มีคนมาสืบทอด) ส่วน

เปอร์เซ็นต์ของเกษตรที่ทราบวา่จะไมมี่คนในครอบครัวมาสืบทอดนัน้มี

มีน้อยในกลุ่มเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ ง หรือ เลีย้งปลาผสมกับเลีย้งกุ้ ง 

ส าหรับเกษตรกรผู้สงูอายทุี่ทราบวา่ไมมี่คนในครอบครัวมาสานต่อการ

ท า เกษตรนั น้  มี ข้อจ ากัดในการจูงใจที่ จะลงทุน  และท าการ

เปลี่ยนแปลงระบบการจดัการผลิตเกษตรของตนเอง 

นอกจากนีย้ังพบว่า คนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทของเกษตรกรนัน้มักจะ

เปรียบเทียบรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าเกษตรและจากการ

ท างานในเมือง ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขการตัดสินใจแรกที่จะเลือกอยู่ใน

ชมุชนของตนเอง หรือ ท างานในเมือง เงื่อนไขนีเ้ป็นเพียงเงื่อนไขหนึ่ง

เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้, ความไม่แน่นอนของ

รายได้, คุณภาพชีวิต, ความเป็นอิสระ ฯลฯ ถ้าเรามุ่งเน้นถึงเงื่อนไข

ทางเศรษฐกิจแบบคร่าวๆ คนรุ่นใหม่อาจคาดหวงัรายได้ 6,500 บาท

ต่อเดือนจากการท างานในโรงงาน (จากค่าจ้าง 8,000 บาท และหัก 

1,500 บาทเป็นค่าที่พกั) ในการค านวณนีเ้ป็นเพียงการประมาณการ

เท่านัน้ เน่ืองจากยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนที่อาจต้องค านวณด้วย (เช่น ค่า

เดินทาง เป็นต้น) คนรุ่นใหม่อาจพิจารณาถึงรายได้ขัน้ต ่านีถ้้าหากมา

สานตอ่การท าเกษตรของครอบครัว จากผลการศกึษาพบวา่ มีเพียง 1 

ใน 3 ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวอย่างเดียวนัน้ ที่สร้างรายได้สูง
กว่ารายได้ขัน้ต ่าดังกล่าว 

ประเด็นทีส่ าคัญ 

เกษตรกรในพืน้ที่เขตชลประทานของจงัหวดัปราจีนบุรีนัน้มีระบบการ

ผลิตเกษตรที่สามารถปรับตวัได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ทัง้หมดเน่ืองจาก

แหล่งน า้ 

 

ภาวะเกิดน า้กร่อย 

ในชว่งฤดแูล้ง 
 
 
 
 
 
 

น า้ทว่ม 
 

การผลิตทางการเกษตร 

 

- การจ้างแรงงานส าหรับการ
ผลติเกษตร 

- จ ากดัความสามารถในการ
เปล่ียนระบบการท าเกษตร 
 

ข้อจ ากดัตอ่การท าเกษตร
ผสมผสาน 
 
 
 

- เกษตรกรมีรายได้ต ่าจาก
การปลกูข้าว 

ลักษณะของเกษตรกร 
 

สงัคมเกษตรกรผู้สงูอาย ุ
 
 
 
 

เกษตรกรผู้ปลกูข้าวราย
ยอ่ยและขนาดกลาง: มี
ทายาทมาสบืทอดท า
การเกษตรน้อยราย 
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ข้อจ ากดัที่เก่ียวข้องกบัแหลง่น า้ 

เกษตรกรผู้ เลีย้งปลา และเลีย้งกุ้ งนัน้โดยทัว่ไปมกัจะมีรายได้ที่น่าพึง

พอใจ และไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเดิม ถึงแม้ว่า

เกษตรกรเผชิญกบัปัญหากบัความไมแ่น่นอนของราคาเชน่กนั  

เกษตรกรที่มีความเปราะบางมากที่สดุนัน้เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวรายย่อย โดยไม่มีเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร ซึ่งจัดอยู่ใน
วงจรอุบาทว์ในการมีรายได้ต ่า, ขาดแคลนคนมาสืบทอดท า
การเกษตร, เป็นสังคมของเกษตรกรผู้ สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อการ
จ ากัดความสามารถในการลงทุนและนวัตกรรมทางการเกษตร 

ในปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลได้ด าเนินงานภายใต้ “โครงการ

เกษตรแปลงใหญ่” ซึ่งสนับสนนุให้กลุ่มเกษตรกรมีการท างานร่วมกัน 

รวมถึงการท างานเช่ือมกบัหน่วยงานรัฐ ในด้านการผลิตและการตลาด

ของพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง (หรือสัตว์) โครงการนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อให้

บรรลถุึงการลดต้นทนุต่อหน่วยให้ลดลง โดยการขยายก าลงัการผลิต

ให้มากขึน้ รวมถึงการรวมกลุม่เพื่อต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร 

การด าเนินงานของโครงการนีเ้ป็นการท างานเชิงบูรณาการของ

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องในการสนบัสนนุกลุม่เกษตรกร ซึง่ในกรอบของ

การพัฒนาโครงการดังกล่าว เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์บางส่วน และมีโอกาสได้รับอบรมองค์ความรู้ต่างๆ จาก

หน่วยงานที่สงักัดกระทรวงเกษตร รวมถึงเกษตรกรยังได้รับสนับสนุน

ในการต่อรองราคาด้านปัจจัยการผลิต และราคาของผลผลิตของ

เกษตรกร 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโครงการนีต้้องการการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในระดับไร่นา โดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติของ

เกษตรกรที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการและอาศยัองค์ความรู้ที่เข้มข้น 

นอกจากนีก้ลุ่มของเกษตรกรต้องมีความเข้มแข็งและกระตือรือร้นต่อ

การต่อรองราคาปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่ม  ซึ่งในการ

ด าเนินงานดงักล่าวอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับเกษตรกรผู้ปลกูข้าวที่

เป็นผู้สูงอายทุี่ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการท างานรวมกลุ่มเพื่อ

การผลิตเกษตรและการตลาด 

การมองอนาคต  

รูปแบบการผลิตเกษตรแตล่ะประเภทในพืน้ที่บางพลวงนัน้ได้เผชิญกับ

ปัญหาเฉพาะด้าน ซึง่จ าเป็นต้องมีการจดัการให้เกิดความยัง่ยืนได้จริง 

โดยเฉพาะการจัดการวงจรอุบาทว์ที่เกิดขึน้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวรายย่อยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่ควรให้กับช่วยเหลือในการ

ออกแบบระบบการผลิตเกษตรที่เกษตรกรสามารถมีรายได้ที่เพ่ิมขึน้ 

นอกจากการด าเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ดังกล่าวแล้ว การท า

เกษตรแบบผสมผสานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรในกลุ่มนี ้

แต่การผลิตเกษตรดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการจัดการการเกิดภาวะน า้

กร่อยและน า้ท่วมให้ดีขึน้ ซึ่งรวมถึงการเกิดความร่วมมือระหว่างใน

ระดบัไร่นาและกลุม่เกษตรกร นอกจากนีมี้ความจ าเป็นที่จะต้องบรรลุ

ในช่วงเวลาเดียวกันในการท างานร่วมกับเกษตรกรุ่นใหม่เพื่อที่หยุด

การเกิดของสังคมเกษตรกรผู้ สูงอายุ ดังนัน้จ าเป็นต้องช่วยเหลือ

เกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีรายได้และอยู่ได้จริงจากการผลิตเกษตรโดยไม่

ต้องไปท างานในเมือง 

ในการจัดการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งโครงการ DOUBT มี

เป้าหมายการจัดกระบวนการการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมถึงโอกาส

การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางการเกษตร และในการจัดการน า้ 

รวมถึงพฒันาที่เป็นไปได้ในระบบเกษตรและการจดัการน า้ในอีก 10 ปี

ข้างหน้า (ปี พ.ศ.2567) นอกจากนีท้างทีมวิจัยมีเป้าหมายในการ
ประเมินร่วมกับผู้ ที่ เ ก่ียวข้องในพืน้ที่  เพื่ อให้บรรลุระบบ
การเกษตรที่ยั่งยืนของพืน้ที่บางพลวง จากปัจจุบันถึงอนาคตอีก 
10 ข้างหน้าโดยเน้นการมีส่วนร่วม  

- การมีน า้ที่ เพียงพอต่อกิจกรรมทางการเกษตร ในด้าน

ปริมาณน า้และระดบัความเค็มของน า้ รวมถึงมีความส าเร็จใน

การจดัการน า้ที่ท าให้เกิดความเสี่ยงในพืน้ที่ เชน่ น า้ทว่ม 

- การสร้างความมั่นใจในการท ากิจกรรมทางการเกษตรนัน้

มีรายได้ที่เพียงพอ 

- ประสบความส าเร็จในการท างานร่วมกับคนรุ่นใหม่ใน

ด้านผลิตเกษตร 

โครงการ DOUBT มีการด าเนินงานดังต่อไปนี ้1) การอธิบายถึง

ลกัษณะของโอกาสในการปรับปรุงระบบการเกษตร และการจดัการน า้

ในดบัไร่นา รวมถึงการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่, 2) 

การประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงหลักในปัจจุบนั และโครงการขนาด

ขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึน้ ในด้านแหล่งน า้ และการใช้น า้ในพืน้ที่ลุ่มน า้

บางปะกง รวมถึงการประเมินถึงการผลิตและการตลาดของผลผลิต

ทางการเกษตร (ข้าว, ปลา และกุ้ ง), และ 3) การวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบภาพอนาคตในการจดัการน า้และการเกษตรของพืน้ที่บาง

พลวงในปี พ.ศ.2575 ร่วมกบัเกษตรกรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 


