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1. เป้าหมายการศึกษาภาพอนาคตด้ านการเกษตร
ภาคการเกษตรถือว่าเป็ นสิ่งที่ช่วยค ้าจุนด้ านเศรษฐกิจและสังคมของวิถีชีวิตในพื ้นที่ชลประทานบางพลวง
จังหวัดปราจีนบุรี โดยเกษตรกรในพื ้นที่นนได้
ั ้ มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในด้ านทรัพยากรน ้า, ห่วงโซ่
มูล ค่ า การผลิ ตด้ านการเกษตร และการเปลี่ ย นแปลงของครอบครั ว เกษตรกร ซึ่งท าให้ เกิ ด ความท้ าทายที่ มี
ปฏิ สมั พันธ์ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวและ
เกษตรกรผู้สูงอายุที่มีรายได้ ทางการเกษตรที่ลดลง นอกจากนี ้ยังพบว่า มีเกษตรกรจานวนหลายราย (โดยเฉพาะ
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวทัง้ รายย่อยและขนาดกลาง) ติดกับดักวงจรอุบาทว์ ที่มีสดั ส่วนที่ มีแนวโน้ มที่เพิ่มขึน้ ดังภาพ
ต่อไปนี ้
ทรัพยากรน้า
การรุกล้าของ
น้าเค็มในช่วง
ฤดูแล้ง

น้าท่วม

การผลิ ตทางการเกษตร

ลักษณะโครงสร้างทางการเกษตร

ข้อจากัดในการปรับตัวเพือ่ เพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร

มีรายได้จากการทา
นาในระดับทีต่ ่า
เป็ นข้อจากัดต่อการทา
เกษตรแบบผสมผสาน

ประชากรภาคการเกษตรมี
อายุทเี ่ พิม่ ขึน้

เกษตรกรรายย่อย และราย
กลาง: มีผมู้ าสืบทอดทา
เกษตรจานวนน้อยราย

สัญญาเช่าที่ดินเป็ น
แบบระยะสัน้

โครงการ Doubt เป็ นงานวิจยั ที่ดาเนินงานโดยหลากหลายสถาบัน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เวปไซต์ http://deltasoutheastasia-doubt.com/) สาหรั บการดาเนินงานในประเทศไทยนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนร่ วมกับหน่วยงานระดับปฏิบตั ิการในพื ้นที่ชลประทานบางพลวงในการจัดทาภาพอนาคต
ด้ านการเกษตรในอีก 10 ปี ข้างหน้ า ภาพอนาคตดังกล่าวเป็ นการร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาวงจรอุบาทว์ ดงั ที่กล่าวข้ างต้ น
โดยเฉพาะประเด็นเรื่ อง;
- ทาอย่างไรให้ มีนา้ ที่เพียงพอต่อกิ จกรรมภาคการเกษตร ในด้ านปริ มาณนา้ , ระดับความเค็ม และการ
จัดการน ้าท่วม
- ทาอย่างไรเพื่อที่จะให้ แน่ใจได้ วา่ กิจกรรมภาคการเกษตรสามารถสร้ างรายได้ ที่ทาให้ เกษตรกรอยู่ได้ จริ งใน
ระบบการผลิตนัน้ (และเป็ นการทาการเกษตรแบบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม)
- ทาอย่างไรที่จะสามารถทาให้ คนรุ่ นใหม่หนั กลับมาทาการเกษตรเพิ่มขึ ้น
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2. ขอบเขตพื ้นที่งานวิจยั
เขตพื ้นที่บางพลวงเป็ นพื ้นที่ราบลุ่มซึง่ ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดปราจีนบุรี และตังอยู
้ ่ฝั่งซ้ ายของ
แม่น ้าปราจีนบุรี (ดังภาพที่ 1) พื ้นที่ในบริ เวณดังกล่าวมีความหลากหลายของระบบการทาการเกษตร โดยเฉพาะ
การทานา (ทังพื
้ ้นที่ขนาดเล็ก และขนาดกลาง), และการเลี ้ยงปลา/กุ้ง โดยพื ้นที่โดยส่วนใหญ่ขึ ้นกับโครงการส่งน ้า
และบารุ งรักษาบางพลวง
ภาพที่ 1 ขอบเขตพื ้นที่งานวิจยั

พื ้นที่ศกึ ษาภายใต้ งานวิจยั มี 4 พื ้นที่หลัก ดังต่อไปนี ้
- ตาบลบางกุ้ง มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวรายย่อย
- ตาบลดงกระทงยาม และหาดยาง มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวรายใหญ่
- ตาบลบางแตน มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นเกษตรกรรายขนาดกลาง และมีการรวมกลุม่ ข้ าวอินทรี ย์
- ตาบลบางปลาร้ า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ ว มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นการเลี ้ยงบ่อกุ้ง/ปลาเป็ นหลัก
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3. ระเบียบวิธีการวิจยั
ในระยะแรกของโครงการได้ ดาเนินงานใน 4 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1) การวิเคราะห์ผลการเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นในระดับตาบล: การเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินในช่วง
ที่ผ่านมา, การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน, โครงสร้ างด้ านการเกษตร, การจัดการน ้า และโครงสร้ าง
ทางด้ านอายุในระดับตาบล (สามารถดูรายละเอีย ดเพิ่ มเติมจากเวปไซต์ http://deltasoutheastasiadoubt.com/) ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวนี ส้ ามารถทาให้ ทราบถึงปั จจัยการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบัน และอนาคต
ระดับตาบล รวมทัง้ ได้ ทาการศึกษาถึงปั จจัยการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ ที่ส่งผลต่อด้ านการเกษตรใน
ระดับลุม่ น ้าปราจีนบุรี/ระดับจังหวัด และระดับชาติ
2) ทาการสัมภาษณ์ ผ้ แู ทนขององค์การบริ หารส่วนตาบล, กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, และเกษตรกรในภาพอนาคต
ด้ านการเกษตรในระดับตาบล โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ ได้ สะท้ อนภาพอนาคตในสถานการณ์ ที่ยังคงเดิม
เหมือนกับปั จจุบนั และภาพอนาคตแบบทางเลือกที่อยากให้ เกิดขึ ้นในด้ านการเกษตรของพื ้นที่งานวิจยั
3) งานวิจยั ได้ จดั เวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทาภาพอนาคตในแต่ละตาบลของพื ้นที่งานวิจยั (จานวน
4 ครั ง้ ) โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมทัง้ หมด 82 ราย ซึ่งประกอบด้ วย ผู้แทนจากองค์การบริ หารส่วนตาบล (นายก
องค์การบริ หารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล สมาชิก
องค์การบริ หารส่วนตาบล และเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวข้ องในการสนับสนุนเรื่ องการเกษตรในระดับตาบล) จานวน
31 ราย, ผู้นาชุมชน (กานัน สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) จานวน 25 ราย สมาชิกของ
กลุม่ เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้ น ้า จานวน 12 ราย และเกษตรกรที่อยู่ในพื ้นที่ จานวน 14 ราย ในช่วงการจัด
กระบวนการจัดทาภาพอนาคตนัน้ ผู้เข้ าร่ วมได้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนในประเด็นเรื่ องปั จจัยที่
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับตาบล, ระดับลุม่ น ้า/จังหวัด, และระดับชาติ บนฐาน 1) การประเมินถึง
ปั จจัยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในช่ วง 15 ปี ที่ผ่านมา, และ 2) การนาเสนอถึงปั จจัยการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ ในปั จ จุบัน และอนาคตอีก 10 ปี ข้ างหน้ า หลังจากนัน้ เป็ น การให้ ภ าพอนาคตที่ ได้ จ ากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ูแทนในระดับตาบล และผู้เข้ าร่ วมได้ มีการแลกเปลี่ยนและปรั บเนือ้ หาของภาพอนาคตใน
ระดับตาบลอีกครัง้ เพื่อเติมภาพอนาคตด้ านการเกษตรในพื ้นที่ในภาพรวมที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น เมื่อได้ ภาพ
ที่ชดั เจนดังกล่าวจึงให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมได้ ประเมินถึงระดับความเป็ นไปได้ และระดับความต้ องการที่อยากให้ ภาพ
อนาคตนันเกิ
้ ดขึ ้น
4) จากภาพอนาคตดังกล่าวข้ างต้ น งานวิจัยได้ ทาการเชื่อมโยงภาพอนาคตในระดับพืน้ ที่ชลประทานบาง
พลวง โดยได้ ทาการสัมภาษณ์ ตาบลที่มีบริ บทและคุณลักษณะด้ านการเกษตรที่ใกล้ เคียงกับ พืน้ ที่ศกึ ษา
หลัก ได้ แก่ ตาบลท่างาม ตาบลบางเดชะ ตาบลบางพลวง ตาบลบางเตย ตาบลบางยาง ตาบลคู้ลาพัน
และตาบลไผ่ละเลือด ซึง่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์ประกอบด้ วย นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล และผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุม่ ผู้ใช้ น ้า) งานวิจยั ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูล
4

ทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงการสร้ างการเกษตรของตาบลดังกล่าว พร้ อมกับแลกเปลี่ยนกับผู้ให้ สมั ภาษณ์ ในการ
ประเมินถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบันและอนาคต รวมถึงภาพอนาคตที่เป็ นไปได้ ใน
ภาคการเกษตร จากนันน
้ าเสนอภาพอนาคตเบื ้องต้ นในระดับตาบลจากขันตอนที
้
่ 3 เพื่อร่ วมแลกเปลี่ยน
กับผู้ให้ สมั ภาษณ์ถงึ ความเชื่อมโยงหรื อคล้ ายคลึงต่อพื ้นที่ตาบลของตนมากน้ อยเพียงใด
ในระยะที่สองของโครงการวิจัยฯ อยู่ในช่วงการสัมภาษณ์ ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่สงั กัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และสานักงานจังหวัด เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการจัดเวทีเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการจัดทาภาพอนาคต
ด้ านการเกษตรในระดับพื ้นที่บางพลวง ร่ วมกับผู้แทนระดับตาบลของพื ้นที่งานวิจยั
4. ผลการศึกษา
4.1.

การเปลี ย่ นแปลงในช่วงที ผ่ ่านมาในพืน้ ที ภ่ ายใต้โครงการวิ จยั ฯ

4.1.1. ประชากรผูส้ งู อายุ
อายุโดยเฉลี่ยของภาพรวมประชากร (ไม่ใช่เฉพาะประชากรภาคการเกษตร) ในพื ้นที่งานวิจยั พบว่า มีอายุ
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ภาพที่ 2) ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ตาบลที่ทาการเกษตรที่มีผลการตอบแทนทางรายได้
ที่ดี (โดยเฉพาะการเลี ้ยงกุ้ง /ปลา และการปลูกข้ าวในพืน้ ที่ขนาดใหญ่หรื อขนาดกลาง) นัน้ มีอายุโดยเฉลี่ย ที่น้อย
กว่าประชากรในตาบลบางกุ้งเนื่ องจากเป็ น พื น้ ที่ ป ลูก ข้ าวขนาดเล็กซึ่งจ ากัดต่อโอกาสในการสร้ างก าไรทาง
การเกษตรของเกษตรกรในพื ้นที่
ภาพที่ 2 พัฒนาการของอายุโดยเฉลี่ยใน 4 พื ้นที่ภายใต้ ขอบเขตงานวิจยั
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4.1.2. การเปลี ย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ ิ น
ตารางที่ 1 เสนอภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื ้นที่ภายใต้ โครงการวิจยั
ตาบลบางกุง้
ตาบลบางกุ้งเป็ นพืน้ ที่ทาการเกษตรในการทานาเป็ นหลัก โดยมีพืน้ ที่ปลูกไม้ ผล (เช่น มะม่วง มะพร้ าว
และกล้ วย) ตลอดแนวแม่น ้าปราจีนบุรีซงึ่ เป็ นพื ้นที่ดอนที่อยู่บริ เวณรอบบ้ านของเกษตรกร เกษตรกรปลูกไม้ ผลเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อนเป็ นหลักและจาหน่ายเป็ นรายได้ เสริ ม แต่หลังจากน ้าท่วมครัง้ ใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 และ 2556
ที่ผ่านมาทาให้ พื ้นที่ปลูกไม้ ผลดังกล่าวได้ รับความเสียหาย และราคาไม้ ผลตกต่า เกษตรกรจึงไม่ได้ มีการปลูกเพิ่ม
ประกอบกับพื ้นที่ดงั กล่าวส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยพื ้นที่ชุมชน และเกษตรกรบางรายเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนพื ้นที่จาก
นาเป็ นการทาสวนเกษตรผสมผสาน แต่การทานายังคงถือเป็ นพื ้นที่ทาการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื ้นที่ตาบล
บางกุ้ง
ตาบลดงกระทงยาม และหาดยาง
ในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมานัน้ พื ้นที่ตาบลดงกระทงยาม และหาดยางเป็ นพื ้นที่ที่มีการปลูกไม้ ผล เช่น มะม่วง
มะพร้ าว และกล้ วย ในรอบบริ เวณบ้ านของคนในชุมชนซึง่ อยู่บนพื ้นที่ดอน และมีการขุดเจาะบ่อน ้าตื ้น ร่ วมกับการ
ใช้ น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (หนองน ้า) เพื่อเป็ นน ้าเพื่ออุปโภคบริ โภค การขยายพื ้นที่ชุมชนในช่วงที่ผ่านมาทาให้
พื ้นที่การปลูกไม้ ผลลดลง แต่พื ้นที่การทานาถือเป็ นการเกษตรหลักของคนในพืน้ ที่ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยมี
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากนาปี เป็ นนาปรังหลังจากมีระบบชลประทานเข้ ามาในพืน้ ที่ เกษตรกรบางรายมีการปรั บ
พื ้นที่ทานาของตนเองเป็ นสวนเกษตรผสมผสานโดยการถมที่ให้ สงู ขึ ้นเพื่อป้องกันน ้าท่วม หรื อบางรายมีการขยาย
ไม้ ผลจากบริ เวณรอบบ้ านมาปลูกที่รอบคันนาเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนและสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั ครอบครัว
ตาบลบางปลาร้า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ว
ในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมานัน้ พื น้ ที่มีการพัฒนาในด้ านการเลี ้ยงสัตว์นา้ เป็ นอย่างมาก (ยกเว้ นบริ เวณทิ ศ
ตะวันออกของตาบลกระทุ่มแพ้ วซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรยังคงทานาเป็ นหลัก) ส่วนพืน้ ที่ไม้ ผล (เช่น มะม่วง และ
มะพร้ าว) มีพืน้ ที่ลดลง เนื่องจากนา้ ท่วม, ดินเปรี ย้ ว (โดยเฉพาะตาบลบางขาม) และราคาไม้ ผลที่ ตกต่า โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการปลูกไม้ ผลนันเป็
้ นเกษตรกรที่อพยพมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีประสบการณ์ การ
ปลูกไม้ ผล
ตาบลบางแตน
การปลูกข้ าวถือเป็ นการทาการเกษตรหลักในตาบลบางแตน และมีพื ้นที่บางส่วนมีการเลี ้ยงกุ้ง /ปลา จาก
การขยายพื ้นที่เมือง เช่น พืน้ ที่ชุมชน โรงงาน และถนน ทาให้ พื ้นที่ทาการเกษตรลดลง นอกจากนีก้ ารขยายพื ้นที่
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เมืองบางส่วนขวางเส้ นทางการไหลของเส้ นคลองธรรมชาติเดิม จึงทาให้ ในพื ้นที่เกิดการระบายน ้าได้ ช้า และเกิด
ปั ญหาน ้าท่วมบ่อยครัง้
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ขอบเขตของงานวิจยั ในช่วงปี พ.ศ.2545 และ 2559
ขอบเขตพื ้นที่
งานวิจยั
1.ตาบลบางกุ้ง

การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2545

การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2559

2.ตาบลดง
กระทงยาม และ
หาดยาง

ตาบลดงกระทงยาม

ตาบลดงกระทงยาม

ตาบลหาดยาง

ตาบลหาดยาง

3.ตาบลบางปลา ตาบลบางปลาร้ า
ร้ า, บางขาม และ
กระทุ่มแพ้ ว

ตาบลบางปลาร้ า
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ตาบลบางขาม

ตาบลบางขาม

ตาบลกระทุ่มแพ้ ว

ตาบลกระทุ่มแพ้ ว

4.ตาบลบางแตน

หมายเหตุ: ความหมายของแถบสีในแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน: สีเขียว = พื ้นที่นา, สีแดง = ไม้ ยืนต้ น, สีเหลือง =
ไม้ ผล, สีฟ้า = เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า, และสีเทา = พื ้นที่เมือง (เช่น ชุมชน, ถนน, โรงงาน ฯลฯ)
4.1.3. ปัจจัยขับเคลื ่อนต่อการเปลี ่ยนแปลงที ่สาคัญ (ในอดี ต , ปัจจุบนั และอนาคต) และผลที ่เกิ ดขึ้นจาก
ปัจจัยการเปลี ย่ นแปลงดังกล่าวต่อพืน้ ที ่ในภาพรวม
ปั จจัยการการขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ภาพรวม ซึง่ สามารถแยกได้ เป็ น 4 ประเภท
ได้ แก่ การจัดการน ้า, การจัดการด้ านการเกษตร, การขยายพื ้นที่เมือง และราคาของผลผลิตทางการเกษตร โดย
ตารางที่ 2 ได้ แสดงถึงผลลัพธ์จากปั จจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 ปั จจัยการขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ภาพรวมของงานวิจยั
ระดับของ
การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับตาบล

ระดับพืน้ ที่
ชลประทาน
บางพลวง/
ลุ่มนา้
ปราจีนบุรี

ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ช่ วงปี
พ.ศ.2545-2561
ขาดการบริ หารจัดการ
น ้าที่เป็ นระบบ
การปรับระบบการปลูก
ข้ าวที่พงึ่ พาปั จจัยการ
ผลิตภายนอกไร่นา (เช่น
เครื่ องจักรกลทาง
การเกษตร และสารเคมี
สังเคราะห์ทางการ
เกษตร)

ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้

ความสัมพันธ์ในด้ านวิถี
ชีวิตคนในชุมชนลดลง
การขยายพื ้นที่เมือง
(เช่น การขยายถนน)
การขยายโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื ้นที่ต้น
น ้า

ปฏิสมั พันธ์ของของคน ยังคงเดิ ม
ในชุมชนลดลง
ขวางเส้ นทางระบายน ้า ยังคงเดิ ม

ยังคงเดิ ม

- มลภาวะทางน ้า
ยังคงเดิ ม
- ปริ มาณน ้าจืดลดลง
ในช่วงฤดูแล้ ง
- ขวางเส้ นทางระบาย
น ้า
- ปั ญหาการเกิดน ้าท่วม พื ้นที่ชลประทานใต้
ลดลง
เขื่อนห้ วยสะโหมง
- การรุ กล ้าของน ้าเค็ม
ลดลงในช่วงฤดูแล้ ง
การก่อสร้ างประตู
ระบายน ้าบ้ านวังชัน

ยังคงเดิ ม

คนรุ่ นใหม่ขาดความ
สนใจในการกลับมา
ทางานในภาค

เหมื อนเดิ ม

เขื่อนห้ วยสะโหมง
(ตังแต่
้ พ.ศ.2559 เป็ น
ต้ นมา)

ระดับชาติ

ความสามารถทากาไร
จากการทานาลดลง

ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงช่ วงปี
พ.ศ.2562-2572

น ้าไม่เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ ง
ต้ นทุนการผลิตสูง จาก ยังคงเดิ ม
การพึง่ พาเครื่ องจักรกล
ทางการเกษตร,
สารเคมีฯ, และการจ้ าง
แรงงาน
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ราคาผลผลิตทาง
การเกษตร (ราคาข้ าว,
กุ้ง, และปลา) ไม่

ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้

ยังคงเดิ ม

ยังคงเดิ ม

ปริ มาณน ้าจืดลดลง
ในช่วงฤดูแล้ ง

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาโครงการฯ

การเกษตร โดยย้ าย
ออกจากชุมชนทางาน
ในเมือง/โรงงาน
อุตสาหกรรม

แน่นอน

นอกจากนี ้ ยังมีปั จจัย การขับ เคลื่ อนอนาคตที่ มีความเฉพาะ และส่งผลกระทบในแต่ล ะพื น้ ที่ ภายใต้
ขอบเขตงานวิจยั ดังต่อไปนี ้
- ตาบลบางกุ้ง: การควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ เกิดการปฏิบตั ิได้ จริ งในพื ้นที่
- ตาบลดงกระทงยาม และหาดยาง: การเข้ าถึงน ้าชลประทาน
- ตาบลบางปลาร้ า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ ว: การรวมกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาทักษะด้ านการ
ผลิต และความสามารถในการทากาไรของการเลี ้ยงกุ้ง/ปลา
- ตาบลบางแตน: การพัฒนาในด้ านการปลูกข้ าวอินทรี ย์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.2.

ภาพอนาคตในระดับตาบล

ภาพอนาคตด้ านการเกษตรที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทจริ งในแต่ละตาบลระหว่างการ
จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ ร่ วมกับผู้แทนของตาบลในพื ้นที่ของงานวิจยั ซึง่ สามารถนาเสนอได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.2.1. ตาบลบางกุง้
ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญในอดีต ปั จจุบนั และในอนาคตที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนในพื ้นที่ตาบลบางกุ้งสามารถ
นาเสนอพร้ อมกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ ้น ดังตารางที่ 3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญในอดีต ปั จจุบนั และในอนาคตที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ตาบลบางกุ้ง
ระดับของ
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ
การ
เปลี่ยนแปลง ช่ วงปี
เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2545-2561
ระดับตาบล

ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้

ระดับชาติ

- ความไม่มนั่ คง
เรื่ องที่ดินเพื่อ

พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ยังขาด
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ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้
เปลี่ยนแปลงช่ วงปี
พ.ศ.2562-2572
การจัดการระบบ
เกษตรกรมีความ
ชลประทานในพื ้นที่
มัน่ ใจในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
เป็ นเกษตรแบบ
ผสมผสาน
พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อ - มีความมัน่ คงต่อ
เกษตรกรรม ปฏิบตั ิได้ การเช่าที่ดินมากขึ ้น

การปฏิบตั ิได้ จริ งใน
พื ้นที่

การเกษตร
- จากัดต่อการผลิต
พืชอื่นที่ให้
ผลตอบแทนดีกว่า

จริ งในพื ้นที่ และเกิด
ข้ อตกลงระหว่างผู้ให้
เช่าและผู้เช่าในระดับ
พื ้นที่

- การเพิ่มขึ ้นของ
พื ้นที่การทาเกษตร
แบบผสมผสาน

ภาพอนาคตที่ทกุ อย่างยังคงดาเนินไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง: ภาคการเกษตรถดถอย
ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญ: เกษตรกรอายุเพิ่มขึ ้น, รายได้ จากการปลูกข้ าวลดลง, ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง
ระบบการเช่าที่ดิน และการจัดการพื ้นที่ชลประทาน
ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรที่มีที่ดินเป็ นของตนเองได้ มีการปรับพื ้นที่ปลูกพืชอย่าง
อื่น (เช่น การปลูกส้ มโอ) เกษตรกรกลุ่มนี ้มีการลงทุนในที่ดินเพื่อ ป้องกันการเกิดน ้าท่วม โดยถมดิน หรื อทาคันดิน
ล้ อมรอบแปลงการผลิต อย่างไรก็ ตามยังคงเป็ นเกษตรกรส่วนน้ อยประมาณ 10% ที่มีพื ้นที่ทาการเกษตรเป็ นของ
ตนเองที่เริ่ มทาระบบการเกษตรดังกล่าว เกษตรกรหลายรายมีพื ้นที่ที่อยู่ห่างจากแม่น ้าและคลองสายหลักจึงทาให้
ต้ องเผชิญกับน ้าชลประทานที่ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ ง นอกจากนีเ้ กษตรกรส่วนใหญ่ในพื ้นที่ตาบลบางกุ้งนันเช่
้ า
ที่ดินเพื่อการทานา จากข้ อจากัดเรื่ องการเช่าที่ดินและการเข้ าถึงน ้าที่เพียงพอต่อการเกษตร ทาให้ เกษตรกรยากที่
จะทาการเกษตรแบบผสมผสาน ดังนันเกษตรกรส่
้
วนใหญ่ยังคงทานาในขนาดพื ้นที่ที่จากัดและเป็ นการผลิตที่ใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่เข้ มข้ นซึง่ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในด้ านปั ญหาสุขภาพ, ต้ นทุนการผลิตที่สงู และการ
ปนเปื อ้ นของสารเคมีตกค้ างในน ้าและในดิน รวมถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกข้ าวในพื ้นที่ขนาดเล็ก
อยู่ในระดับที่ต่า ผลดังกล่าวทาให้ พื ้นที่ทานาส่วนใหญ่ขายให้ กบั คนจากภายนอกชุมชนเพื่อสร้ างบ้ าน โดยเฉพาะ
คนจากนอกพื ้นที่ที่มาทางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ กับตาบลบางกุ้ง นอกจากนี ้คนรุ่ นใหม่ไม่สนใจทางาน
ด้ านการเกษตร แต่ทางาน (ไป-กลับ) โรงงาน มีเพียง 10% ของคนรุ่ นใหม่กลุ่มนีท้ ี่มีที่ดินมรดกจากพ่อแม่และ
กลับมาทาการเกษตร
ภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือก: การทาเกษตรแบบผสมผสาน
ปั จจัยขับเคลื่อนที่สาคัญ: เกษตรกรอายุเพิ่มขึ ้น, รายได้ จากการปลูกข้ าวลดลง, เกิดการปรับปรุ งข้ อตกลงในการ
เช่าที่ดิน, เกิดการปรับปรุ งการจัดการระบบน ้าชลประทาน
ในช่วงปี พ.ศ.2563-2572 ได้ มีการปรั บปรุ ง พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดการ
ปฏิบตั ิใช้ ได้ จริ งในระดับพื ้นที่ โดยเจ้ าของที่ดินต้ องให้ เช่าได้ ขนต
ั ้ ่า 10 ปี ด้ วยอัตราค่าเช่าที่ควบคุมภายใต้ พ.ร.บ.
กาหนดและจากัดเจ้ าของขายที่ดินเพื่อการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในรู ปแบบอื่น ประกอบกับมีการปรับปรุ งการจัดการ
ระบบน ้าชลประทานที่ทาให้ เกษตรกรเข้ าถึงนา้ ในช่วงฤดูแล้ ง จึงทาให้ เกษตรกรรายย่อยมีความรู้ สึกมัน่ ใจในการ
ลงทุนในพืน้ ที่เช่ามากขึน้ โดยเกษตรกรที่มีที่ดินของตนเองหรื อสามารถเช่าที่ดินที่เจ้ าของที่ดินอนุญาตให้ มีการ
ปรับเปลี่ยนที่ดินได้ นนมี
ั ้ การทาเกษตรผสมผสานเพิ่มขึ ้น 40% เกษตรกรมีการลงทุนเรื่ องการป้องกันน ้าท่วมโดยการ
ถมดิน หรื อการทาคันดินในแปลงการผลิตแบบผสมผสาน เกษตรกรบางรายเริ่ มทดลองทาเกษตรผสมผสานและ
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ปลูกข้ าวอินทรี ย์ รวมถึงการริ เริ่ มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และขายผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรที่ร้านค้ าชุมชน/
ร้ านกาแฟเพื่ อสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับครอบครั ว จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ คนรุ่ นใหม่ประมาณ 30%
กลับ มาท าการเกษตรเนื่ องจากเห็ น โอกาสในการท ารายได้ ที่ พึงประสงค์ คนรุ่ น ใหม่บ างรายสนใจท าเกษตร
ผสมผสาน บางรายทาการเกษตรควบคูก่ บั การทางานเสริ มอาชีพอื่น อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ทาเกษตร
ผสมผสานได้ อย่างจากัด เนื่องจากต้ นทุนการลงทุนแปลงการผลิตที่สงู และเกษตรกรกลุ่มนี ้เป็ นเกษตรกรผู้สงู อายุ
จึงทาให้ เกษตรกรกลุม่ นี ้สนใจที่เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกนาแปลงใหญ่ซงึ่ เป็ นโครงการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ ในการ
ช่วยเกษตรกรลดต้ นทุนทาการเกษตร แต่รายได้ จากการจาหน่ายผลผลิตข้ าวยังคงจากัดเช่นเดิม
4.2.2. ตาบลดงกระทงยาม และหาดยาง
ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญในอดีต ปั จจุบนั และในอนาคตที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนในพื ้นที่ตาบลดงกระทงยาม
และหาดยาง สามารถนาเสนอพร้ อมกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ ้น ดังตารางที่ 4 ดังนี ้
ตารางที่ 4 ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญในอดีต ปั จจุบัน และในอนาคตที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ตาบลดง
กระทงยาม และหาดยาง
ระดับของการ
เปลี่ยนแปลง

ระดับตาบล

ปั จจัยที่ทาให้ เกิด
ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้
การเปลี่ยนแปลง
ช่ วงปี พ.ศ.25452561
- เครื่ องสูบน ้าเก่า ทา ผลผลิตข้ าวตกต่า
ให้ ศกั ยภาพในการสูบ
น ้าได้ ไม่เต็มที่ (ต.ดง
กระทงยาม)
- เครื่ องสูบน ้าไฟฟ้าใช้
การไม่ได้ (ต.หาดยาง)

ระดับพืน้ ที่
ชลประทาน
บางพลวง/ลุ่ม
นา้ ปราจีนบุรี
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ปั จจัยที่ทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลง
ช่ วงปี พ.ศ.25622572
- การปรับปากทางเข้ า
คลองหาดยางแบบ
คลองรางตัวยู (ต.ดง
กระทงยาม)
- แก้ ปัญหาเครื่ องสูบ
น้ าและอาคารถาวรที่
ใช้ การไม่ได้ (ต.หาด
ยาง)
การสร้ างประตูระบาย
น ้าบ้ านวังชัน + การ
ปรับปากทางเข้ า
คลองหาดยางแบบ
คลองรางตัวยู

ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้

- สามารถเข้ าถึง
ปริ มาณน ้าที่เพิ่มขึ ้น
ด้ วยต้ นทุนค่าสูบน ้า
ที่ต่า
- ปริ มาณผลผลิต
ข้ าวเพิ่มขึ ้น
- การขยายพื ้นที่ทา
เกษตรผสมผสาน
- ใช้ เป็ นพื ้นที่รับน ้า
ท่วม

ภาพอนาคตที่ทกุ อย่างยังคงดาเนินไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง: วิกฤตการณ์ ข้าว
ปั จจัยขับเคลื่ อนสาคัญ: จากัดการเข้ าถึงนา้ ที่เพียงพอต่อการผลิตเกษตร, รายได้ จากการปลูกข้ าวลดลง,
เกษตรกรผู้สงู อายุ
ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) พื ้นที่ตาบลดงกระทงยามและหาดยางเผชิญกับวิกฤตการณ์ ด้าน
การผลิตเกษตร โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวมีรายได้ ที่ลดลงเนื่องจากต้ นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะต้ นทุนค่าสูบนา้
เกษตรกรมีน ้าไม่เพียงพอในการผลิตจึงส่งผลให้ ปริ มาณผลผลิตข้ าวที่ลดลง เนื่องจากมีรายได้ ทาการเกษตรที่ต่าจึง
ทาให้ ลกู หลานของเกษตรกรไม่สนใจที่จะมาสืบทอดทาการเกษตร ซึง่ คนรุ่ นใหม่กลุ่มนี ้สนใจที่จะทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร ดังนันเกษตรกรผู
้
้ สงู อายุที่ทานาจึงจาเป็ นต้ องมีการจ้ างเครื่ องทุ่นแรงและแรงงาน
ตลอดการผลิ ต หรื อบางรายให้ เกษตรกรรายอื่น ทัง้ ภายในตาบลและนอกตาบลเช่ าที่ ท านาของตนเอง จาก
สถานการณ์ ดงั กล่าวทาให้ เกิดการแข่งขันการเช่าที่ดินระหว่างเกษตรกรจึงทาให้ ค่าเช่าที่ดินมีราคาที่เพิ่มขึ ้น และ
จากการที่รายได้ จากการทานาที่ลดลงทาให้ เกษตรกรบางรายต้ องขายที่ดินเพื่อชาระหนี ้ โดยเกษตรกรต้ องหยุดการ
ทานาและเปลี่ยนทาอาชีพอื่น หรื อให้ เกษตรกรรายอื่นเช่า ด้ วยอัตราค่าเช่าที่สงู ที่ดิน ถูกขายให้ กบั นายทุนเพื่อมา
ลงทุนทาธุรกิจรู ปแบบอื่น เช่น ทาร้ านค้ า หรื อสร้ างบ้ าน หรื อบางรายทาธุรกิจ การเกษตรในพืน้ ที่ขนาดใหญ่ ด้ วย
ข้ อจากัดในการเข้ าถึงน ้าที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ งจึงทาให้ มีเกษตรกรจานวนน้ อยรายที่ยงั คงมีที่ดินของตนเองและมี
ศักยภาพในการลงทุนปลูกพืชประเภทอื่น รวมทังอั
้ ตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ ้นนันท
้ าให้ เกษตรกรที่จะเริ่ มต้ นทาการเกษตร
แบบผสมผสานมีจานวนลดน้ อยลง
ภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือก: นา้ ท่ าสมบูรณ์ ม่ ุงสู่เกษตรผสมผสาน
ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญ: การปรับปรุ งเรื่ องการจัดการน ้า
ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) พืน้ ที่ตาบลดงกระทงยามและหาดยางมีการปรับปรุ งด้ านการ
จัดการระบบคลองชลประทานเพื่อให้ เกษตรกรในพื ้นที่สามารถเข้ าถึงน ้าที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ งด้ วยต้ นทุนค่าสูบ
น ้าที่ต่าลง ด้ วยภาพอนาคตทางเลือกในการจัดการน ้า 2 แนวทาง ดังต่อไปนี ้
ภาพอนาคตทางเลื อกที ่ 1: การก่อสร้ างประตูระบายน้าบ้านวังชัน และการปรับทางเข้าคลองส่งน้าหาด
ยางแบบคลองรางตัวยู
เกิดการก่อสร้ างประตูระบายน ้าบ้ านวังชัน โดยก่อสร้ างประตูดงั กล่าวในพื ้นที่ตาบลสัมพันธ์ และทานบดิน
ปิ ดแม่นา้ ปราจี นบุรีทางท้ ายนา้ ของบริ เวณปากทางส่งนา้ เข้ าคลองหาดยางซึ่งได้ มีการปรั บทางเข้ าส่งนา้ ให้ ลึก
กว่าเดิม จึงทาให้ ไม่ต้องใช้ เครื่ องสูบนา้ เพื่ อสูบนา้ จากแม่นา้ เข้ าในคลองหาดยาง เนื่ องจากระดับนา้ ของแม่นา้
ปราจีนบุรีที่เพิ่มขึ ้นประกอบกับการปรับทางเข้ าคลองหาดยางที่ลกึ ขึ ้นทาให้ น ้าสามารถไหลเข้ าคลองได้ โดยแรงโน้ ม
ถ่วง
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ภาพอนาคตทางเลื อกที ่ 2: การปรับทางเข้าคลองส่งน้าหาดยางแบบคลองรางตัวยู
โครงการก่อสร้ างประตูระบายนา้ บ้ านวังชันไม่สามารถก่อสร้ างได้ เนื่องจากหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวกับ
เรื่ องสิ่งแวดล้ อมมองเห็นว่าเป็ นการก่อสร้ างที่ เป็ นการทาลายต่อระบบนิ เวศของแม่นา้ อย่างไรก็ตามการปรั บ
ทางเข้ าคลองส่งน ้าหาดยางแบบคลองรางตัวยู สามารถดาเนินการก่อสร้ างได้ จึงทาให้ สามารถดึ งน ้าเข้ าคลองได้
ด้ วยแรงโน้ มถ่วงในช่วงฤดูฝน แต่ในช่วงฤดูแล้ งนัน้ เกษตรกรยังคงจาเป็ นที่จะต้ องใช้ เครื่ องสูบนา้ เพื่อสูบนา้ จาก
แม่น ้าส่งเข้ าในคลองหาดยางเนื่องจากระดับน ้าในแม่น ้าสัมพันธ์กบั ภาวะน ้าขึ ้นน ้าลงในแต่ละช่วง โดยเครื่ องสูบน ้า
ดังกล่าวเป็ นเครื่ องสูบน ้าระบบไฟฟ้าตัวใหม่ที่ได้ รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานจึงทาให้ เกษตรกรสามารถลด
ค่าใช้ จ่ายค่าสูบน ้าได้ มากกว่าเครื่ องสูบตัวเดิม
ภาพอนาคตทางเลือกในการจัดการน ้าทังสองภาพนี
้
เ้ ป็ นการเจรจาต่อรองร่ วมกันระหว่างกรมชลประทาน
และเกษตรกรในพื ้นที่ ซึง่ ในการก่อสร้ างดังกล่าวนันถื
้ อเป็ นการแลกเปลี่ยนที่เกษตรกรต้ องยอมรับ เป็ นพื ้นที่น ้าท่วม
(โครงการแก้ มลิง) ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จากภาพอนาคตในการจัดการนา้ ที่ดีขึน้ เกษตรกรที่เช่า
ที่ดินทาการเกษตรยังคงปลูกข้ าวเป็ นหลักด้ วยต้ นทุนการผลิตที่ ลดลงและมีปริ มาณผลผลิตข้ าวที่ เพิ่ มขึน้ โดย
เกษตรกรเริ่ มปลูกข้ าวช่วงฤดูแล้ งเร็ วขึ ้นเพื่อที่จะได้ เก็บเกี่ยวข้ าวได้ ก่อนช่วงกลางสิงหาคมและให้ ทนั ก่อนที่พื ้นที่ จะ
รั บนา้ เข้ าทุ่งเหมือนกับโครงการแก้ มลิง ส่วนเกษตรกรที่มีที่ดินของตนเองได้ เริ่ มมีการปรั บเปลี่ยนทาการเกษตร
ประเภทอื่น (เช่น ปศุสตั ว์ , พืชผักตามฤดูกาล, พืชท้ องถิ่น, ไม้ ผล, ไม้ ยืนต้ น, ปลา ฯลฯ เป็ นต้ น) โดย 30% ของ
เกษตรกรของพืน้ ที่ทาการเกษตรแบบผสมผสานมีการลงทุนทาคันดินล้ อมแปลงการผลิต หรื อถมดินเพื่อ ป้องกัน
การเกิดน ้าท่วม เกษตรกรบางรายมีการปลูกข้ าวอินทรี ย์เพื่อให้ ได้ ราคาข้ าวที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้มีกลุม่ เกษตรกรเกิดขึ ้น
หลากหลายกลุม่ ที่มีการสนับสนุนช่วยเหลือกันในด้ านองค์ ความรู้ การแปรรู ป และการตลาด เจ้ าของที่ดินบางราย
ขายที่ดินให้ กบั นักลงทุนจากนอกพื ้นที่เพื่อมาลงทุนธุรกิจในรู ปแบบอื่น หรื อให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวจากพื ้นที่อื่นให้
เช่าทานาเนื่องจากให้ ราคาค่าเช่าที่สูง และเกษตรกรพร้ อมที่จะจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเพราะต้ องการเข้ าถึงพืน้ ที่ทา
การเกษตรที่มีน ้าที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ ง จากการที่ผลตอบแทนจากการทาการเกษตรที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ เกษตรกรมี
รายได้ ที่เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในครัวเรื อนและชาระคืนหนี ้ คนรุ่ นใหม่บางรายเริ่ มที่จะเข้ ามาสืบทอดแปลงการผลิต
ของครอบครั ว หรื อทางานในแปลงการผลิตร่ วมกับพ่อแม่เพราะว่าคนรุ่ นใหม่กลุ่มนี ม้ องเห็นโอกาสในการส ร้ าง
รายได้ ที่น่าพึงพอใจจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4.2.3 ตาบลบางปลาร้า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ว
ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญในอดีต ปั จจุบัน และในอนาคตที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนในพื ้นที่ตาบลบางปลาร้ า,
บางขาม และกระทุ่มแพ้ ว สามารถนาเสนอพร้ อมกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ ้น ดังตารางที่ 5 ดังนี ้
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ตารางที่ 5 ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญในอดีต ปั จจุบัน และในอนาคตที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ตาบลบาง
ปลาร้ า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ ว
ระดับของการ
เปลี่ยนแปลง

ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้
เปลี่ยนแปลง ช่ วงปี
พ.ศ.2545-2561

ระดับตาบล

ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้
เปลี่ยนแปลงช่ วงปี
พ.ศ.2562-2572
การพัฒนาด้ านการ
ประสบความสาเร็ จ/
รวมกลุม่
ไม่ประสบ
ความสาเร็ จ ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้ านการผลิต และ
การตลาด

ภาพอนาคตที่ทุกอย่างยังคงดาเนินไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง: การจัดการด้ านการผลิตและการตลาด
ในลักษณะปั จเจกบุคคล
ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญ: ไม่ประสบความสาเร็ จในการรวมกลุ่ม, ราคากุ้ง และราคาปลาไม่แน่นอน, คาแนะนา
ด้ านเทคนิคการผลิตเกษตรที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งในระดับพื ้นที่คงยังมีจากัด, การรวมกลุม่ เพื่อบริ หารจัดการ
น ้าในพื ้นที่ยงั คงจัดการได้ อย่างจากัด
ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในตาบลบางปลาร้ าและบางขาม รวมถึงพื น้ ที่ ทิ ศ
ตะวันตกของตาบลกระทุ่มแพ้ วยังคงเลี ้ยงปลา/กุ้งเป็ นหลัก และยัง มีคนรุ่ นใหม่ (ไม่ใช่ทงั ้ หมด) ที่ยังทาการผลิต
เกษตรร่ วมกับครอบครั ว เกษตรกรในพื น้ ที่ มีความพยายามที่ จะรวมกลุ่มในการจัดการด้ านผลผลิตและด้ าน
การตลาดแต่ไม่ประสบผลสาเร็ จ เกษตรกรจึงมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านการตลาด (โดยเฉพาะราคากุ้ง/
ปลาที่ไม่แน่นอน) และการผลิตเป็ นปั จเจกบุคคล เกษตรกรหลายรายที่เผชิญกับปั ญหาเรื่ องโรคของกุ้ง /ปลา ที่ทา
ให้ เกิดการตายของกุ้ง /ปลาที่คาดการณ์ ไม่ได้ ดังนันเกษตรกรจึ
้
งมีการปรั บตัวต่อปั ญหาข้ างต้ นโดยการลดต้ นทุน
ด้ านการผลิตเป็ นหลัก (เช่น ค่าอาหาร) อย่างไรก็ตามการผลิตดังกล่าวยังคงเป็ นการผลิตที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพโดยเฉพาะ
เรื่ องขนาดของปลา และการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องในการผลิตสัตว์น ้า จึงส่งผลให้ เกษตรกรจาหน่ายในราคาที่
ต่า ดังนันเกษตรกรรายหลายอยู
้
่ในสภาวะหนี ้สิน เกษตรกรบางรายที่ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ นี ้ได้ ก็ได้ หยุด
การเลี ้ยงกุ้ง/ปลาโดยออกไปหางานอื่นทาเช่นรั บจ้ างเป็ นแรงงานในภาคการเกษตร หรื อเริ่ มต้ นทาแปลงเกษตร
ผสมผสานขนาดเล็กร่ วมกับทางานอื่นควบคู่ไปด้ วย นอกจากนี ้ในพื ้นที่ยงั คงขาดระบบการจัดการน ้าที่ดี ประกอบ
กับอุตสาหกรรมที่อยู่ต้นนา้ มีการสูบน ้าเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ เกิดปั ญหาน ้าเค็มรุ กเข้ ามาในพืน้ ที่เหมือนที่ผ่านมาก่อนที่
จะมีเขื่อนห้ วยสะโหมง จากสถานการณ์ นี ้ทาให้ ประตูน ้าที่ติด อยู่กบั แม่นา้ ปราจีนบุรีปิดในช่วงฤดูแล้ งเพื่อป้องกัน
นา้ เค็มเข้ ามาในพืน้ ที่ทาการเกษตร เกษตรกรไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเปิ ด -ปิ ดประตูนา้ และการจัดการเส้ น
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คลองชลประทาน จึงทาให้ เกษตรกรได้ รับน ้าที่ไม่สมั พันธ์กบั ปริ มาณความต้ องการน ้าในพื ้นที่เนื่องจากการรวมกลุม่
จัดการน ้าที่ไม่เข้ มแข็ง
สาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในทิศตะวันออกของตาบลกระทุ่มแพ้ วยังคงมีการจัดการด้ านการเกษตรแบบ
ปั จเจกบุคคล ทัง้ ด้ านเทคนิคองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการแปลงการผลิตและการตลาด ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงปลูกข้ าวเป็ นหลักเนื่องจากเกษตรกรไม่มีประสบการณ์ ในการผลิตทางการเกษตรประเภทอื่น และหากปรั บ
เป็ นระบบการผลิตรู ปแบบอื่นต้ องใช้ เงินลงทุนที่สูง มีเกษตรกรบางรายให้ คนจากภายนอกพืน้ ที่มาเช่า ที่ดินของ
ตนเองในการลงทุนเลี ้ยงกุ้ง/ปลา
ภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือก: ประสบความสาเร็จในการรวมกลุ่มเกษตรกร
ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญ: ประสบความสาเร็ จในการรวมกลุม่ , มีการปรับปรุ งเรื่ องการรวมกลุม่ การจัดการน ้า
ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรยังเลี ้ยงปลา/กุ้งเป็ นหลัก และมีคนรุ่ นใหม่ที่ยงั ทาการ
ผลิตเกษตรร่ วมกับครอบครั ว เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม ของเกษตรกรที่หลากหลายโดยทางานร่ วมกับสหกรณ์
ประมงในพื ้นที่ ในการร่ วมทางานดังกล่าวได้ มีการสนับสนุนสมาชิกในด้ านการปรับปรุ งเรื่ องเทคนิคการเลี ้ยงปลา/
กุ้ง, การแปรรู ปเชื่อมกับการตลาด รวมถึงการเปิ ดแพปลารับซื ้อผลผลิตของกลุม่ ในการดาเนินงานของกลุม่ ได้ มีการ
วางแผนเชิงรุ กทัง้ ด้ านการผลิตและด้ านการตลาด นอกจากนี ้กลุ่มเกษตรกรยังประสบความสาเร็ จในการทางาน
เชื่อมกับหลากหลายเครื อข่าย เช่น สหกรณ์ , กลุม่ เกษตรกรต่างๆ ในระดับภูมิภาค, หน่วยงานรัฐ, ฯลฯ เพื่อยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรในด้ า นการผลิ ต ปลาและกุ้ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้ จากการยกระดั บ
ความสามารถการผลิตดังกล่าวทาให้ ลดปั ญหาเรื่ องการเกิดโรค และจานวนการตายของกุ้ง /ปลา รวมถึงเกษตรกร
สามารถผลิตขนาดปลาได้ ตามที่ตลาดต้ องการ นอกจากนี ้กลุม่ เกษตรกรยังเป็ นองค์กรร่ วมในการตัดสินใจเรื่ องการ
จัดการเปิ ด-ปิ ดประตูน ้า และเส้ นคลองชลประทานจึงทาให้ เกษตรกรในพื ้นที่ได้ รับน ้าที่เพียงพอต่อระบบการผลิต
ในช่วงฤดูแล้ ง และมีการปรั บตัวต่อการรุ กของนา้ เค็มเนื่ องจากปริ มาณนา้ จื ดลดลง เพราะการสูบนา้ ของพื น้ ที่
อุตสาหกรรมต้ นน ้าที่เพิ่มมากขึ ้น กลุ่มเกษตรกรได้ รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องในการผลิตสัตว์น ้า จึงส่งผล
ให้ กลุม่ สามารถเข้ าถึงตลาดได้ หลากหลายช่องทางทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เนื่องจากตลาดมีความต้ องการ
การผลิตที่ได้ คณ
ุ ภาพทังขนาดสั
้
ตว์น ้าและมาตรฐานรับรองการผลิต
สาหรั บเกษตรกรผู้ปลูก ข้ าวที่ อยู่ทางทิ ศตะวันออกของตาบลกระทุ่มแพ้ วนัน้ มีการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล
เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตที่ลดต้ นทุนในการปลูกข้ าว แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังคงมีการทาตลาดแบบปั จเจก
บุคคล
4.2.4 ตาบลบางแตน
ปั จจัยขับ เคลื่อนส าคัญในอดีต ปั จ จุบัน และในอนาคตที่ ทาให้ เกิ ดการเปลี่ ยนในพื น้ ที่ ตาบล บางแตน
สามารถนาเสนอพร้ อมกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ ้น ดังตารางที่ 6 ดังนี ้
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ตารางที่ 6 ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญในอดีต ปั จจุบัน และในอนาคตที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ตาบลบาง
แตน
ระดับของการ
เปลี่ยนแปลง
ระดับตาบล

ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้
เปลี่ยนแปลง ช่ วงปี
พ.ศ.2545-2561
การทาเกษตรอินทรี ย์
- ลดต้ นทุนการผลิต
- สุขภาพของ
เกษตรกรดีขึ ้น

ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้
เปลี่ยนแปลงช่ วงปี
พ.ศ.2562-2572
ยังคงเดิ ม
ยังคงเดิ ม

ประสบความสาเร็ จ/ไม่
ประสบความสาเร็ จใน
การจัดทาโครงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- สร้ างอาชีพให้ กบั
คนในชุมชน เช่น
การทาบ้ านพักโฮมส
เตย์, การแปรรู ป
และการจาหน่าย
ผลผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

ภาพอนาคตที่ทกุ อย่างยังคงดาเนินไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง: ภาคการเกษตรถดถอย
ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญ: เกษตรกรผู้สงู อายุ, ราคาข้ าวตกต่า, การขยายตัวของพืน้ ที่อตุ สาหกรรม, การขยาย
แนวคิดเรื่ องการทาเกษตรอินทรี ย์ยงั คงมีจากัด, ไม่ประสบความสาเร็ จในการทาโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) ข้ าวยังคงเป็ นการผลิตทางการเกษตรหลักในพื ้นที่ถึงแม้ ช่วงปี
พ.ศ.2559 เป็ นต้ นมาพื น้ ที่ ทานาลดลงถึง 4,000 ไร่ เนื่องจากการขยายตัวของพืน้ ที่ เมือง/ภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรส่วนใหญ่มงุ่ การผลิตแบบลดต้ นทุนเนื่องจากราคาข้ าวตกต่า แต่อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรจานวนหลาย
รายที่ยงั คงพึง่ พาปั จจัยการผลิตภายนอกไร่ นา และจ้ างแรงงานเป็ นหลัก ดังนันจึ
้ งทาให้ ผลตอบแทนทางรายได้ ของ
เกษตรกรตกต่าและบางรายยังคงอยู่ใ นวงจรหนี ส้ ิ นทางการเกษตร เกษตรกรต้ องการมีรายได้ ที่ เพิ่ มขึน้ ท าให้
เกษตรกรบางรายสนใจเลี ้ยงปลากระชังแต่การผลิตดังกล่าวนันใช้
้ เงินลงทุนที่สงู ประกอบกับเป็ นการผลิตที่มีความ
เสี่ยง โดยเฉพาะการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมบริ เวณต้ นน ้าทาให้ แม่น ้ามีโอกาสเกิดมลภาวะซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเลี ้ยงปลากระชัง มีเกษตรกรน้ อยรายที่ทาเกษตรอินทรี ย์เนื่องจากเป็ นการผลิตที่ต้องมีการจัดการแปลงที่
เข้ มข้ น และขาดโอกาสในการทากาไร (ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ จาหน่ายข้ าวอินทรี ย์ในราคาเดียวกับข้ าวทั่วไป)
เกษตรกรบางรายทาเกษตรอินทรี ย์เพียงเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนเนื่องจากตระหนักเรื่ องสุขภาพ
มีคนรุ่ นใหม่น้อยรายที่กลับมาทาการเกษตรต่อจากครอบครั วทังแบบเต็
้
มเวลาและไม่เต็มเวลา ซึง่ คนรุ่ น
ใหม่ดงั กล่าวมีฐานครอบครั วเป็ นเกษตรกรและครอบครั วมีที่ดินเป็ นของตนเอง โดยคนรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่ อพยพ
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ออกไปทางานนอกชุมชนเป็ นหลัก ซึ่งสอดคล้ องกับประชากรส่วนใหญ่ทางานในโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ได้ ขยาย
เพิ่มขึ ้นในพื ้นที่บางแตนและพื ้นที่ข้างเคียง หน่วยงานรัฐพยายามมาทาโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ร่วมกับคน
ในชุมชน แต่ยงั คงทาดาเนินงานได้ ในพื ้นที่จากัด
ภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือก: การผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ ร่ วมกับการขยายผลของโครงการท่ องเที่ยวเชิง
นิเวศ
ปั จจัยขับเคลื่ อนสาคัญ: มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้ มแข็ง , ประสบความสาเร็ จในการทาเกษตรอินทรี ย์ , ประสบ
ความสาเร็ จในการทาโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพื ้นที่มีการทาเกษตรอินทรี ย์ที่เพิ่มขึ ้น เกษตรกรมีการ
ทางานเชื่อมโยงระดับกลุ่ม รวมทัง้ มีการจัดตังองค์
้ กรที่หลากหลาย (เช่น การจัดตังสหกรณ์
้
ฯ ) และมีการพัฒนา
เครื อข่ายระดับพื ้นที่ในการทางานร่ วมกับภาครัฐ และเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เพื่อสนับสนุนและเสริ มความเข้ มแข็ง
ของกลุม่ ในด้ านการผลิตเกษตร (ปรับปรุ งผลผลิต, ลดต้ นทุนทางการเกษตร, หนุนเสริ มเรื่ องการจัดการน ้า, และการ
ปรับปรุ งบารุ งดิน), และการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร จากการผลิตเกษตรอินทรี ย์ดงั กล่าว เกษตรกรได้ รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ และสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายช่องทางการตลาดในราคาที่สงู กว่าข้ าว
โดยทั่วไปเนื่ องจากผลิตภัณ ฑ์ อินทรี ย์มีความต้ องการทางตลาดที่ สูง โดยการสนับ สนุนจากองค์ กรภาครั ฐและ
ภาคเอกชน เกษตรกรมีรายได้ ที่เพิ่ มขึน้ จึงเกิ ดความมั่นใจในการทาเกษตรอินทรี ย์และขยายพืน้ ที่ การผลิตข้ าว
อินทรี ย์ รวมถึงการปลูกพืชผักและเลี ้ยงสัตว์ที่หลากหลายเพิ่มขึ ้นในพื ้นที่ เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์ส่วนใหญ่นนั ้
ต้ องการสร้ างโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ แต่เกษตรกรบางรายซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรผู้สงู อายุนนท
ั ้ าเกษตรอินทรี ย์
เพื่อการบริ โภคในครั วเรื อนเป็ นหลัก นอกจากนีใ้ นพื น้ ที่ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวเชิ ง
นิเวศน์ จากการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ มีคนมาท่องเที่ยวในพืน้ ที่อย่างต่อเนื่องทัง้ มาพักในพื ้นที่
และเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้ และสนับสนุนผลผลิตเกษตรอินทรี ย์ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในระดับพื ้นที่ทาให้
คนรุ่ นใหม่สว่ นใหญ่กลับมาทางานด้ านการเกษตรเนื่องจากมองเห็นโอกาสในการได้ รายได้ ที่พึงพอใจจากการผลิต
เกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ เชื่ อ มโยงกับ โครงการท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศน์ ใ นพื น้ ที่ ตาบลบางแตนโดยการน านวัต กรรมทาง
การเกษตรและเครื่ องทุ่นแรงมาปรับใช้ ในการจัดการแปลงการผลิต และมีการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรพร้ อม
กับทาการตลาดด้ วยตนเอง
ตารางที่ 7 แสดงถึงการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้ านการเกษตรในพื ้นที่ขอบเขตของงานวิจยั โดยแยกได้ เป็ น
4 พื ้นที่หลัก ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 7 ตารางการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้ านการเกษตรในพื ้นที่ขอบเขตของงานวิจยั โดยแยกเป็ น 4 พื ้นที่หลัก
พืน้ ที่การศึกษาหลัก
ของงานวิจัย

ภาพอนาคตที่ทุกอย่ างยังคงดาเนินไป
ตามปกติไม่ มีการเปลี่ยนแปลง

1.ตาบลบางกุ้ง

ภาคการเกษตรถดถอย
- จานวนของเกษตรกรที่ทาเกษตร
ผสมผสานยังคงมีจากัดเนื่องจากความไม่
มัน่ คงในการเช่าที่ดิน และปริ มาณน ้ามีไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ ง
- เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวมีผลตอบแทน
ทางด้ านรายได้ ที่ต่า เนื่องจากต้ นทุนการ
ผลิตที่สงู และราคาข้ าวไม่แน่นอน
- มีคนรุ่ นใหม่น้อยรายที่จะมาสืบทอดทา
การเกษตรต่อจากครอบครัว

2.ตาบลดงกระทงยาม
และหาดยาง

3.ตาบลบางปลาร้ า,
บางขาม และกระทุ่ม
แพ้ ว

ภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือก

การทาเกษตรแบบผสมผสาน
- มีการขยายพื ้นที่ทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน เนื่องจากมีการปรับปรุ ง
เงื่อนไขการเช่าที่ดินและเกษตรกร
สามารถเข้ าถึงระบบชลประทานที่มีน ้า
เพียงพอในการทาการเกษตร
- ใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ทางการเกษตร
ลดลง (เช่น การทาเกษตรปลอดภัย, การ
ทาเกษตรอินทรี ย์) ควบคูก่ บั การทา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเพิ่ม
รายได้ ให้ กบั ครอบครัว
- 30% ของคนรุ่ นใหม่ทางานด้ าน
การเกษตร โดยบางรายทาการเกษตร
ควบคูก่ บั การทางานอาชีพอื่น
วิกฤตการณ์ข้าว
น ้าท่าสมบูรณ์มงุ่ สูเ่ กษตรผสมผสาน
- เกษตรกรน้ อยรายที่พยายามทาเกษตร
- เกษตรกรสามารถเข้ าถึงน ้าที่เพียงพอ
ผสมผสานเนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องการเข้ าถึง ในช่วงฤดูแล้ ง
น ้าที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ ง
- เป็ นที่รับน ้าท่วมในช่วงฤดูน ้าหลาก
- ปริ มาณผลผลิตข้ าวลดลง และต้ นทุนค่า - ปริ มาณผลผลิตข้ าวเพิ่มขึ ้น และมี
สูบน ้าสูง จึงทาให้ ผลตอบแทนทางรายได้
ต้ นทุนค่าสูบน ้าที่ลดลง
นันลดลง
้
- -30% ของเกษตรกรที่มีที่ดินของตนเอง
- เกษตรกรบางรายเลิกทานา โดยบางราย เริ่ มมีการปรับเปลี่ยนพื ้นที่เป็ นเกษตร
ให้ เช่าที่ดินทาการเกษตรของตนเอง
ผสมผสาน
- คนรุ่ นใหม่ไม่สนใจทางานด้ านการเกษตร - คนรุ่ นใหม่บางรายเริ่ มกลับมาทา
การเกษตรโดยสืบทอดแปลงการผลิตของ
พ่อแม่
การจัดการด้ านการผลิตและการตลาดใน ประสบความสาเร็ จในการรวมกลุม่
ลักษณะปั จเจกบุคคล
เกษตรกร
- ไม่ประสบผลสาเร็ จในการรวมกลุม่ และ - ประสบความสาเร็ จในการรวมกลุม่ ของ
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4.ตาบลบางแตน

4.3.

ขาดการจัดการเรื่ องน ้าที่มีประสิทธิภาพ
- เกษตรกรมีการปรับตัวในด้ านการผลิตที่
หลากหลายรู ปแบบต่อการเผชิญกับราคา
ปลาและกุ้งที่ไม่แน่นอน
- ผลตอบแทนจากภาคการเกษตรลดลง จึง
ทาให้ เกษตรกรบางรายเป็ นหนี ้สิน, บางราย
เลิกการเลี ้ยงกุ้ง/ปลา/ทานา, บางรายปล่อย
ให้ เกษตรกรรายอื่นเช่าพื ้นที่ทาการเกษตร
ของตนเอง ฯลฯ
- คนรุ่ นใหม่ยงั คงมีสว่ นร่ วมในการทา
การเกษตร
ภาคการเกษตรแบบถดถอย
- เกษตรกรมีรายได้ จากการทานาลดลง
เนื่องจากต้ นทุนการผลิตที่สงู และความไม่
แน่นอนของราคาข้ าว
- มีเกษตรกรน้ อยรายที่พยายามทาเกษตร
อินทรี ย์เนื่องจากมีการจัดการที่เข้ มข้ นและ
ยังขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้ จากการ
ผลิต (เพราะเกษตรกรจาหน่ายข้ าวอินทรี ย์
ในราคาเดียวกับราคาข้ าวทัว่ ไป)
- โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังคงจากัด
เรื่ องการขยายผลในพื ้นที่
- มีคนรุ่ นใหม่น้อยรายที่สืบทอดทา
การเกษตรต่อจากพ่อแม่

เกษตรกรเพื่อร่ วมกันจัดการเรื่ องน ้า, การ
ปรับปรุ งเทคนิคของการเลี ้ยงกุ้ง/ปลา,
การเข้ าถึงปั จจัยการผลิตในราคาต่า, วาง
แผนการผลิตแบบมีสว่ นร่ วม, มีการแปร
รู ปที่หลากหลาย และมีการจัดการด้ าน
การตลาดร่ วมกัน
- ผลตอบแทนจากภาคการเกษตรเพิ่มขึ ้น
- คนรุ่ นใหม่หลายรายมีสว่ นร่ วมในการทา
การเกษตร

การผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ ร่ วมกับการ
ขยายผลของโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เกษตรกรประสบความสาเร็ จในการทา
เกษตรอินทรี ยควบคูก่ บั การดาเนิน
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สามารถ
เชื่อมโยงกันในการกระจายผลผลิตทาง
การเกษตร
- ลดต้ นทุนการผลิตข้ าว, เกษตรกรมี
สุขภาพที่ดี และมีสิ่งแวดล้ อมที่ดีขึ ้น
- คนรุ่ นใหม่หลายรายกลับมาทา
การเกษตร

การประเมิ นภาพอนาคตด้านการเกษตร

ในการจัดเวทีเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการจัดทาภาพอนาคตด้ านการเกษตรในระดับตาบลที่ผ่านมานัน้ ทางทีม
วิจยั ได้ ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประเมินถึงระดับภาพอนาคตที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น และภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ตาบล
ของตนเอง จานวน 2 ภาพ คือ ภาพอนาคตที่ทุกอย่างยังคงดาเนินไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง และภาพ
อนาคตที่เป็ นทางเลือก โดยผลการประเมินมีดงั ต่อไปนี ้
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4.3.1. ภาพอนาคตที ต่ อ้ งการให้เกิ ดขึ้น
จากภาพที่ 3 แสดงให้ เห็นว่าผู้เข้ าร่ วมต้ องการภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือกให้ เกิดขึ ้น ประกอบกับผู้เข้ าร่ วม
บางราย (เช่น เกษตรกรที่ได้ เริ่ มทาเกษตรผสมผสานในตาบลบางกุ้งและดงกระทงยาม/หาดยาง, และเกษตรกรที่
ทาเกษตรอิน ทรี ย์ ใ นตาบลบางแตน) ได้ รั บประโยชน์ จากการท าระบบการเกษตรที่ ร ะบุใ นภาพอนาคตที่ เป็ น
ทางเลือกได้ จริ ง ผู้เข้ าร่ วมจึงเห็นโอกาสในการมีรายได้ จากภาคการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ ้นและเกิดความยัง่ ยืนในระบบ
การผลิตเกษตร
ภาพที่ 3 ภาพอนาคที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น จากการประเมินของผู้เข้ าร่ วมระหว่างการจัดเวทีเชิงปฏิบตั ิการฯ ในระดับ
ตาบล

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

ภาพอนาคตที่ทกุ อย่างยังคงดาเนินไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่ต้องการให้ เกิดขึ ้น

ต้ องการให้ เกิดขึ ้นน้ อยมาก

รวม

ต.บางปลาร้ า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ ว

ต.บางแตน

ต.ดงกระทงยาม และหาดยาง

ต.บางกุ้ง

รวม

ต.บางปลาร้ า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ ว

ต.บางแตน

ต.ดงกระทงยาม และหาดยาง

ต.บางกุ้ง

0

ภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือก
ต้ องการให้ เกิดขึ ้นปานกลาง

ต้ องการให้ เกิดขึ ้นเป็ นอย่างมาก

4.3.2. ภาพอนาคตที อ่ าจเกิ ดขึ้น
ผู้เข้ าร่ วมเวทีเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการจัดทาภาพอนาคตด้ านการเกษตรในระดับตาบลทัง้ 4 ครัง้ ที่ผ่านมา
พบว่าผู้เข้ าร่ วมมีระดับการประเมินภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ ้นคล้ ายคลึงกัน โดยเฉพาะภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือกที่
อาจจะเกิดขึ ้นได้ (ภาพที่ 4) เนื่องจากผู้เข้ าร่ วมมีความมัน่ ใจต่อปั จจัยการเปลี่ยนที่สาคัญในอนาคต (เช่น เกิดการ
ปรั บปรุ ง พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่สามารถปฏิบตั ิปรั บใช้ จริ งได้ ในพื ้นที่ , การปรั บปรุ งเรื่ องระบบการ
จัดการนา้ , และประสบความสาเร็ จในการทาเกษตรผสมผสาน การทาเกษตรอินทรี ย์ และการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร) ที่อาจส่งผลให้ เกิดภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือกดังกล่าว
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ภาพที่ 4 การประเมินผลโดยผู้เข้ าร่ วมในภาพอนาคตด้ านการเกษตรที่อาจเกิดขึ ้น

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

ภาพอนาคตที่ทกุ อย่างยังคงดาเนินไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่เกิดขึ ้นแน่นอน

อาจจะเกิดขึ ้นได้

รวม

ต.บางปลาร้ า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ ว

ต.บางแตน

ต.ดงกระทงยาม และหาดยาง

ต.บางกุ้ง

รวม

ต.บางปลาร้ า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ ว

ต.บางแตน

ต.ดงกระทงยาม และหาดยาง

ต.บางกุ้ง

0

ภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือก
ค่อนข้ างจะเกิดขึ ้นได้

เกิดขึ ้นอย่างแน่นอน

4.3 การยกระดับขอบเขตพืน้ ที เ่ ฉพาะบางตาบลสู่พืน้ ที ก่ ารศึกษาระดับพืน้ ที ช่ ลประทานบางพลวง
ปั จจัยต่อการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั และอนาคตของแต่ละตาบลมีความคล้ ายคลึงกันระหว่างพื ้นที่ศกึ ษา
หลักทัง้ 4 พื ้นที่ซงึ่ เชื่อมโยงกับพื ้นที่ภาพรวมของชลประทานบางพลวง ที่พบว่าพื ้นที่บางส่วนของตาบลอื่นมีความ
ใกล้ เคียงกับบริ บทในพื ้นที่ศกึ ษาหลัก และพื ้นที่ของตาบลอื่นมีความใกล้ เคียงกับบริ บทของพื ้นที่ศกึ ษาหลัก เช่นกัน
โดยสามารถแยกกลุม่ พื ้นที่ในลักษณะการเชื่อมโยงระดับพื ้นที่บางพลวงได้ ตามตารางที่ 8 ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 8 ความเชื่อมโยงระหว่างพื ้นที่ศกึ ษาหลักสูพ่ ื ้นที่การศึกษาระดับพื ้นที่ชลประทานบางพลวง
พืน้ ที่ศึกษาหลัก

1.ตาบลบางกุ้ง (อาเภอศรี มหาโพธิ )

คุณลักษณะบริบทของพืน้ ที่/
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพืน้ ที่
- เกษตรกรรายย่อย
- เกษตรกรผู้สงู อายุ
- เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้ าวเป็ น
หลัก และมีการทาเกษตร
ผสมผสานบางส่วน
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พืน้ ที่ของตาบลอื่นที่มีความ
คล้ ายคลึงกับพืน้ ที่ศึกษาหลัก
อาเภอเมื อง
- ตาบลท่างาม

2.ตาบลดงกระทงยาม และหาดยาง - เกษตรกรรายใหญ่
(อาเภอศรี มหาโพธิ )
- ระบบเครื่ องสูบน ้าไฟฟ้า
- เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้ าวเป็ น
หลัก และมีการทาเกษตร
ผสมผสานบางส่วน

อาเภอบ้านสร้าง
- ทางตอนกลางของตาบลบางเตย
- ทางทิศตะวันออกของตาบล
กระทุ่มแพ้ ว
อาเภอเมื อง
- ทางทิศเหนือของตาบลบางเดชะ
อาเภอศรี มหาโพธิ
- ตาบลคู้ลาพัน
- ทางทิศใต้ ของตาบลไผ่ชะเลือด
3.ตาบลบางปลาร้ า, บางขาม และ - มีการใช้ น ้าจากประตูน ้าบาง
อาเภอบ้านสร้าง
- ทางทิศตะวันออกของตาบลบาง
กระทุ่มแพ้ ว (อาเภอบ้านสร้าง)
พลวงเป็ นหลัก
- ส่วนใหญ่เกษตรกรเลี ้ยงกุ้ง/ปลา เตย
- ทางตอนกลางของตาบลบางยาง
เป็ นหลัก และมีการปลูกข้ าว
- ตาบลบางพลวง
บางส่วน
อาเภอเมื อง
- ทางทิศใต้ ของตาบลบางเดชะ
อาเภอศรี มหาโพธิ
- ทางด้ านทิศเหนือของตาบลไผ่ชะ
เลือด
4.ตาบลบางแตน (อาเภอบ้านสร้าง) - เกษตรกรปลูกข้ าวเป็ นหลัก และ อาเภอบ้านสร้าง
- ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
มีการเลี ้ยงกุ้ง/ปลาบางส่วน
ตาบลบางยาง
- มีกลุม่ เกษตรอินทรี ย์ และ
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หนึ่งข้ อค้ นพบในพื น้ ที่ ตาบลบางยาง, ไผ่ชะเลือด และบางเดชะ พบว่ามีบริ ษัทได้ เข้ ามาซือ้ ที่ดินของ
เกษตรกรและมีการลงทุนปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื ้นที่ขนาดใหญ่ (ตังแต่
้ 200 ไร่ ถึง 5,000 ไร่ ) จากการสัมภาษณ์ ผ้ นู า
ในพื ้นที่ดงั กล่าวได้ ให้ มมุ มองเชิงบวกในด้ านการสร้ างอาชีพให้ กบั คนพื ้นที่ ส่วนมุมมองเชิงลบต่อการลงทุนปลูกพืช
เชิงเดี่ยวในพื ้นที่ขนาดใหญ่นนคื
ั ้ อเป็ นการกีดขวางทางไหลของน ้าทาให้ พื ้นที่เผชิญกับปั ญหาน ้าท่วมบ่อยครัง้ ภาพ
ที่ 5 แสดงถึงขอบเขตพื ้นที่การผลิตทางการเกษตรที่มีความใกล้ เคียงกันดังตารางที่ 8
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ภาพที่ 5 ภาพอนาคตของขอบเขตพื ้นที่การผลิตทางการเกษตรในระดับพื ้นที่บางพลวง

4.4 การวิ เคราะห์ 2 ภาพอนาคตในพืน้ ที บ่ างพลวง
งานวิ จัย ได้ พิ จ ารณาถึงปั จ จัย การเปลี่ ย นแปลงในระดับ ตาบลสู่ภ าพรวม โดยวิ เคราะห์ ภ าพอนาคตด้ าน
การเกษตรในพื ้นที่บางพลวง 2 ภาพอนาคต ได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.4.1

ภาพอนาคตที ท่ กุ อย่างยังคงดาเนิ นไปตามปกติ ไม่มีการเปลี ย่ นแปลง

ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวส่วนใหญ่ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จต่อการ
ปรับเปลี่ยนจากการทานาสู่การผลิตทางการเกษตรในรู ปแบบอื่น มีเพียงเกษตรกรบางรายเท่านันที
้ ่ทาการเกษตร
แบบผสมผสานและปลูกข้ าวอินทรี ย์ กลุม่ เกษตรกรบางกลุม่ ได้ รับการสนับสนุนโดยเฉพาะจากหน่วยงานรัฐภายใต้
นโยบายการปลูกข้ าวอินทรี ย์ หรื อนโยบายสนับสนุนให้ เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นหลังการทานา อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก็ไม่ได้ มีการจัดการหรื อติดตามหลังจากเสร็ จสิ ้นการดาเนินงานของโครงการดังกล่าว
เกษตรกรหลายรายได้ ขายที่ดิน และบางรายให้ เกษตรกรจากตาบลอื่นที่อยู่ในเขตชลประทานบางพลวง
และจากต่างจังหวัด (เช่น จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิ งเทรา) เช่าที่ดินทาการเกษตรของตนเอง โดย
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เกษตรกรที่มาเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวนี ้มีการลงทุนเลี ้ยงบ่อกุ้ง/ปลาเป็ นหลัก เกษตรกรบางรายได้ ขายที่ดินให้ กบั บริ ษัทที่มี
การลงทุนปลูกพื ชเชิ งเดี่ยวในพื น้ ที่ ขนาดใหญ่ และสร้ างโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษัทได้ สร้ างโอกาสในการจ้ าง
แรงงานให้ กับคนในพื น้ ที่ แต่การลงทุน ทาคัน ดิน เพื่ อป้องกันน า้ ท่ วมต่อพื น้ ที่ ของบริ ษัท ที่ ไ ด้ ล งทุน นัน้ เป็ นการ
ก่อสร้ างที่ ทาให้ เกิ ดการกีดขวางการไหลของนา้ จึงทาให้ เกิ ดการระบายนา้ ที่ช้าส่งผลให้ เกิดนา้ ท่วมในพืน้ ที่และ
บริ เวณใกล้ เคียงบ่อยครัง้ รวมทังในพื
้ ้นที่มีการแข่งขันในการเช่าที่ดินทาการเกษตรด้ วยอัตราค่าเช่าที่สงู
ความพยายามในการปรับปรุ งเรื่ องการจัดการน ้าในพื ้นที่นนยั
ั ้ งคงไม่ประสบความสาเร็ จ เกษตรกรผู้ปลูก
ข้ าวยังคงปลูกข้ าวเป็ นพืชหลักในพื ้นที่ต่อไปโดยการมุ่งลดต้ นทุนการผลิตข้ าว แต่เกษตรกรยังคงเผชิญกับปั ญหา
อัตราค่าเช่าและค่าสูบน ้าที่สงู เกษตรกรบางรายไม่สามารถที่จะจัดการกับปั ญหาดังกล่าวได้ จึงหยุดทาการเกษตร
โดยหันไปประกอบอาชีพอื่น มีเพียงเกษตรกรบางรายเท่านัน้ ที่มีพื ้นที่ใกล้ กับแม่นา้ และคลองชลประทานที่มีการ
ลงทุนติดตังปั
้ ๊ มสูบน ้าของตนเองจากแม่น ้าที่ ทาให้ มีการจัดการเข้ าถึงน ้าที่เพีย งพอในการผลิตเกษตร แต่อย่างไรก็
ตามผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการทาการเกษตรนันยั
้ งอยู่ในระดับต่า จึงทาให้ มีคนรุ่ นใหม่น้อยรายที่สนใจมา
ทาการเกษตร
4.4.2 ภาพอนาคตที เ่ ป็ นทางเลื อก
ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) มีหลากหลายโครงการที่เข้ าจัดการเพื่อสนับสนุนต่อพัฒนาการ
ของระบบการเกษตรในระดับพื ้นที่ เกษตรกรสามารถเข้ าถึงน ้าชลประทานที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ งด้ วย 2 เหตุผล
ดังนี ้ 1) มีการก่อสร้ างระบบการบริ หารจัดการน ้าที่ดีขึ ้นเนื่องจากข้ อตกลงของกรมชลประทานโดยการยอกรับเป็ น
พื ้นที่รับน ้าท่วมในช่วงฤดูน ้าหลาก และ 2) กลุม่ ผู้ใช้ น ้ามีการบริ หารจัดการน ้าภายในกลุม่ และมีการประสานในการ
ใช้ น ้าจากคลองชลประทานที่ดีขึ ้น เกษตรกรหลายรายที่ก่อนหน้ านี ้มีการผลิตข้ าวที่มีการใช้ สารเคมีทางการเกษตร
ที่เข้ มข้ นนันได้
้ มีการพยายามปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็ นข้ าวอินทรี ย์ หรื อการทาเกษตรผสมผสานภายใต้ การ
สนับสนุนของหน่วยงานรัฐ และมีบางรายที่เริ่ มต้ นทารู ปแบบการเกษตรดังกล่าวด้ วยตนเอง จากการเปลี่ยนแปลง
ดัง กล่าวนี ท้ าให้ เกษตรกรเพิ่ มความสามารถในการพัฒ นาหรื อปรั บ เปลี่ย นรู ป แบบการผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย แต่ก็ขึน้ อยู่กับอุปสรรคหรื อโอกาสที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงของการผลิต เกษตรนันๆ
้ หนึ่งเหตุผลที่ทาให้
เกษตรกรสามารถเพิ่ มความสามารถในการผลิ ตมากกว่าเดิมคือ เกษตรกรผู้เช่ าที่ ดิน มีความมั่น คงในเข้ าใช้
ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ มีความมัน่ ใจในการลงทุนเพื่อปรับปรุ งพื ้นที่ทาการเกษตร และวัสดุอปุ กรณ์ ในการ
จัดการแปลงการผลิต และเหตุผลที่สองคือ องค์กรเกษตรกรหลายองค์กรประสบความสาเร็ จในการเชื่อมโยงต่อการ
สนับสนุนเรื่ องเทคนิคการผลิตเกษตรและการทาตลาดร่ วมกัน คนรุ่ นใหม่บางรายได้ เริ่ มต้ นทาการเกษตรด้ วย
เหตุผล 3 ประการ ซึง่ ประกอบด้ วย 1) ผลตอบแทนทางด้ านรายได้ จากการทาการเกษตรนันน่
้ าสนใจ, 2) เห็น
โอกาสในการพัฒนาแปลงการผลิตให้ ได้ ผลตอนแทนที่ดีในอนาคต, และ 3) หน่วยงานรัฐได้ เข้ ามาทางานหนุนเสริ ม
เป็ นพี่เลี ้ยงในการสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ในระดับพื ้นที่
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