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บทสรุ ป
ภาคการเกษตรในพื ้นที่ชลประทานบางพลวง (หรื อพื ้นที่บริ เวณท้ ายน ้าของลุม่ น ้าปราจีนบุรี) นัน้ เป็ นพื ้นที่ที่
มีการทาการเกษตรอย่างเข้ มข้ น โดยเฉพาะการปลูกข้ าวและการเลี ้ยงปลา/กุ้ง ซึง่ ถือว่ามีพฒ
ั นาการด้ านการปรับตัว
อยู่ตลอดเวลา ในการเผชิ ญกับความท้ าทายที่ เพิ่ มขึน้ เช่นเดียวกับอีกหลายพื น้ ที่ ในไทย เช่น การเผชิญกับราคา
ผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่าและไม่แน่นอน, เกษตรกรผู้สงู อายุ, และข้ อจากัดในการเข้ าถึงน ้าที่เพียงพอในการทา
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ ง งานศึกษาในครัง้ นี ้ได้ อธิบายถึงกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมในพื ้นที่ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ในการจัดทาภาพอนาคตด้ านการเกษตรในพื ้นที่ชลประทานบางพลวงอีก 10 ปี ข้างหน้ า พร้ อมกับแนวทางในการ
ดาเนินงานที่เอื ้อต่อการบรรลุภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์โดยร่ วมกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในระดับพื ้นที่ กระบวนการดาเนินการ
ดังกล่าวได้ ดาเนินการร่ วมกับเกษตรกร, ตัวแทนจากองค์การบริ หารส่วนตาบล และเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพอนาคต Business-as-usual (ภาพอนาคตที่สถานการณ์ ทุกอย่างดาเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้ ม่งุ เน้ น
แก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึ่งในปั จจุบนั เป็ นหลัก) นัน้ เป็ นภาพอนาคตที่เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในพื ้นที่ไม่สามารถก้ าวไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ และเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหลายหลายต้ องเผชิญกับวิกฤตการณ์ ข้าวใน 10 ปี ข้างหน้ า
(พ.ศ.2572) เนื่ องจากข้ อจากัดในการทารายได้ จากการผลิตข้ าว รวมถึงเกษตรกรผู้เลี ย้ งกุ้งและปลาไม่ประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนินงานร่ วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพด้ านเทคนิคการผลิต และเพิ่มอานาจการต่อรองราคา
ผลผลิต ซึ่งตรงข้ ามกับภาพอนาคตที่ พึงประสงค์ที่ ภาคการเกษตรมีระบบการจัดการที่ดี ในการเชื่อมโยงแผนการ
ดาเนินงานในระดับพื ้นที่, ระดับจังหวัด, และในระดับชาติ รวมถึงการจัดการน ้าได้ รับการปรับปรุ งให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึน้ เนื่องจากโครงสร้ างพื น้ ฐานในการจัดการนา้ ระบบใหม่และเกิด จากความร่ วมมือในการประสานงาน
ระหว่างเกษตร องค์การบริ หารส่วนตาบลและหน่วยงานรัฐ นอกจากนี ้เกษตรกรสามารถเข้ าถึงพื ้นที่เช่าทาการเกษตร
ที่มนั่ คงมากยิ่งขึน้ จึงทาให้ สามารถปรั บเปลี่ยนระบบการผลิตที่ยั่งยืน เกษตรกรผู้ป ลูกข้ าวหลายรายมีการพัฒนา
ระบบการผลิตแบบพืชทางเลือก หรื อมีการปรั บระบบการผลิตเป็ นเกษตรอินทรี ย์ เกษตรกรประสบความสาเร็ จใน
การทางานร่ วมกัน โดยเฉพาะกลุม่ เกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งและปลา ซึง่ ในการทางานร่ วมกันนี ้ทาให้ เกิดการปรับปรุ งเรื่ อง
เทคนิคการผลิตและรายได้ ของเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ รับการพัฒนาโดยเชื่อมโยงกับระบบการผลิตที่
ยัง่ ยืนในระดับพืน้ ที่ รวมถึง เกิดการดาเนินงานของนโยบายสนับสนุนการสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่เอื ้อให้ คนรุ่ นใหม่
กลับมาทาการเกษตรเพิ่มขึ ้น จากภาพอนาคตดังกล่าวนี ้เกิดจากการดาเนินงานที่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึง่ กันและ
กันของแนวทางที่เอื ้อต่อการบรรลุภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์
กระบวนการสร้ างการมีสว่ นร่ วมในการดาเนินงานช่วงแรกนัน้ ทางโครงการได้ เผชิญกับข้ อท้ าทายจากกรอบ
การทางานของหน่วยปฏิบตั ิการในระดับพื ้นที่ซงึ่ ส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม
หน่วยปฏิบตั ิการดังกล่าวได้ ให้ ความร่ วมมือในการอภิปรายถึงภาพอนาคตและแนวทางเพื่อให้ บรรลุภาพอนาคตที่พึง
ประสงค์ ร่ ว มกัน นอกจากนี ง้ านศึก ษายังได้ ร ะบุถึง ข้ อ ท้ าทายบางประการ (เช่ น ความมั่น คงในการเช่ าที่ เพื่ อ
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เกษตรกรรม และการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรรุ่ นใหม่) ซึง่ ไม่ได้ เป็ นข้ ออภิปรายกันมากนัก แต่ข้อท้ าทายนี ้เป็ นตัวขับ
เคลื่อนที่สาคัญในการสนับสนุนเกษตรกรรมยัง่ ยืนในพื ้นที่เขตชลประทานบางพลวง รวมถึงพื ้นที่อื่นในประเทศไทย
เอกสารฉบับนี ้อาจใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงที่เป็ นประโยชน์เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับแผนการดาเนินงานที่มี
อยู่เดิมในปั จจุบนั รวมถึงแผนการดาเนินงานในอนาคต ในการเอื ้อต่อการพัฒนาการเกษตรในพื ้นที่ชลประทานบาง
พลวงด้ วยกรอบการดาเนินงานระยะยาว พร้ อมกับระบุถึงความสาคัญของการทางานร่ วมกันในภาคการเกษตรไทย
และความเชื่อมโยงของนโยบายในระดับชาตินนสามารถด
ั้
าเนินงานร่ วมกับการริ เริ่ มจากระดับท้ องถิ่นในการสร้ าง
แนวทางสูค่ วามยัง่ ยืนของภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต
หมายเหตุ: ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมและรายงานของโครงการได้ ที่: http://deltasoutheastasia-doubt.com/ประเทศไทย
หรื อ ติดต่อ เกษศิรินทร์ พิบลู ย์ (kassirinp@gmail.com).
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ รับความมือจากหน่วยปฏิบตั ิการในระดับพื ้นที่ชลประทานบางพลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกร ตัวแทนขององค์การบริ หารส่วนตาบลและเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานภายใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การดาเนินงานของงานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ DOUBT (พ.ศ. 2560-2562) โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
สถาบันวิจยั แห่งชาติฝรั่งเศส (French National Research Agency)
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1. บทนา
ภาคการเกษตรถื อว่ ามีบทบาทหลักในเชิ ง เศรษฐกิ จ และวิถี ชีวิตในพื น้ ที่ ชลประทานบางพลวง จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งถือเป็ นพืน้ ที่ที่ภาคการเกษตรที่มีพัฒนาการในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในพืน้ ที่ในแง่ของการ
จัดการทรั พยากรนา้ ห่วงโซ่มูลค่าด้ านการเกษตร รวมถึงครอบครั วของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม จากการที่มีการ
เพิ่ มขึน้ ของข้ อท้ าทายที่ มีความเชื่ อมโยงกันเกิดขึน้ นัน้ ได้ ส่งผลให้ เกิ ดการลดลงของผลตอบแทนทางการเกษตร
โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวและเกษตรกรผู้สงู อายุ
โครงการวิจยั DOUBT (พ.ศ. 2560-2562) ได้ รับความร่ วมมือจากหลากหลายสถาบันวิจยั รวมถึงองค์กร
พัฒนาเอกชน1 สาหรับการดาเนินงานในประเทศไทยนัน้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ สนั บสนุ นการร่ วมอภิปรายระหว่ าง
หน่ วยปฏิบัติการในเขตพื้นที่ชลประทานบางพลวงในการร่ วมจัดทาภาพอนาคตด้ านการเกษตรใน 10 ปี
ข้ างหน้ า (พ.ศ. 2572) และแนวทางเพื่อให้ บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ภาพอนาคตดังกล่าวเป็ นการหา
แนวทางร่ วมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อข้ อท้ าทายในภาคการเกษตรที่เผชิญอยู่ โดยเฉพาะข้ อท้ าทายที่จะทาอย่างไรให้
1) มีน ้าที่เพียงพอในกิจกรรมภาคการเกษตร ในด้ านของปริ มาณและระดับเค็ม รวมถึงการจัดการน ้าท่วม, 2) เกิด
ความมัน่ ใจในผลตอบแทนของกิจกรรมภาคการเกษตร (และมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ ) และ 3) ประสบ
ความสาเร็ จของการมีสว่ นร่ วมของคนรุ่ นใหม่ตอ่ ภาคการเกษตร กระบวนการมีส่วนร่ วมที่ดาเนินการภายใต้ งานวิจยั
ได้ มีการจัดทาภาพอนาคตที่หลากหลาย เพื่อค้ นหาภาพอนาคตที่พึงประสงค์ และร่ วมอภิปรายถึงแนวทางที่เอื ้อต่อ
การเกิดขึ ้นของภาพอนาคตดังกล่าว ซึง่ เอกสารฉบับนี ้ได้ นาเสนอถึงบริ บทการทางานภายใต้ งานวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั
และผลการศึกษาในส่วนของภาพอนาคตและแนวทางเพื่อให้ บรรลุภาพอนาคต
2. พืน้ ที่ชลประทานบางพลวง
เขตพืน้ ที่บางพลวงเป็ นพื ้นที่ราบลุ่มซึ่งตังอยู
้ ่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 พื ้นที่งานวิจยั ในครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 4 พื ้นที่ (ตาราง 1 และภาพประกอบ 1) โดยแบ่งตาม
ประเภทของระบบการเกษตรหลักของแต่ละพื ้นที่

1
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ตาราง 1 พื ้นที่ศกึ ษาภายใต้ โครงการวิจยั
พืน้ ที่
ลักษณะของพืน้ ที่
เขตพื ้นที่โซนที่ 1: พื ้นที่ปลูก
- เป็ นพื ้นที่ปลูกข้ าวขนาดเล็ก
ข้ าว ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร - เกษตรกรผู้สงู อายุ
รายย่อย
- เป็ นพื ้นที่ปลูกข้ าวเป็ นหลัก โดยมี
บางส่วนเริ่ มทาการเกษตรผสมผสาน

ขอบเขตพืน้ ที่ตาบล
อำเภอศรี มหำโพธิ
- ตาบลบางกุ้ง
อำเภอเมือง
- ตาบลท่างาม

เขตพื ้นที่โซนที่ 2: พื ้นที่ปลูก
- เป็ นพื ้นที่ปลูกข้ าวขนาดกลางและขนาด
ข้ าว ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ใหญ่
รายขนาดกลาง
- พื ้นที่สว่ นใหญ่ปลูกข้ าวเป็ นหลัก โดยมี
บางส่วนเริ่ มทาการเกษตรผสมผสาน

อำเภอศรี มหำโพธิ
- ตาบลดงกระทงยาม
- ตาบลหาดยาง
อำเภอบ้ำนสร้ำง
- ทางตอนกลางของตาบลบางเตย
- ทางทิศตะวันออกของตาบลกระทุม่ แพ้ ว
อำเภอเมือง
- ทางทิศเหนือของตาบลบางเดชะ
อำเภอศรี มโหสถ
- ตาบลคู้ลาพัน
- ทางทิศใต้ ของตาบลไผ่ชะเลือด
อำเภอบ้ำนสร้ำง
- ตาบลบางปลาร้ า
- ตาบลบางขาม
- ตาบลกระทุม่ แพ้ ว
- ทางทิศตะวันออกของตาบลบางเตย
- ทางตอนกลางของตาบลบางยาง
- ตาบลบางพลวง
อำเภอเมือง
- ทางทิศใต้ ของตาบลบางเดชะ
อำเภอศรี มโหสถ
- ทางด้ านทิศเหนือของตาบลไผ่ชะเลือด
อำเภอบ้ำนสร้ำง
- ตาบลบางแตน
- ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตาบลบาง
ยาง

เขตพื ้นที่โซนที่ 3: พื ้นที่บอ่ เลี ้ยง - ส่วนใหญ่พื ้นที่เลี ้ยงปลา/กุ้งเป็ นหลัก
ปลา/กุ้งเป็ นหลัก
โดยมีบางส่วนเป็ นพื ้นที่ปลูกข้ าว
- ได้ รับการจัดสรรน ้าชลประทานจาก
ประตูน ้าบางพลวงเป็ นหลัก

เขตพื ้นที่โซนที่ 4: พื ้นที่ปลูก
ข้ าว บางส่วนมีการทาเกษตร
ผสมผสานและบ่อเลี ้ยงกุ้ง

- เป็ นพื ้นที่ปลูกข้ าว และมีพื ้นที่บางส่วน
เลี ้ยงกุ้ง
- มีการรวมกลุม่ เกษตรอินทรี ย์ และ
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
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ภาพ 1 ขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษาของโครงการวิจยั ในพื ้นที่ชลประทานบางพลวง
คาอธิบายสัญลักษณ์
ข้ อมูลแผนที่ พ.ศ.2559
นาข้ าว
พืชไร่
ไม้ ยืนต้ น
ไม้ ผล
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
อื่นๆ
ขอบเขตอาเภอ
ขอบเขตตาบล

พืน้ ที่โซนที่ 1: พืน้ ที่ปลูกข้ าว ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ น
เกษตรกรรายย่ อย

พืน้ ที่โซนที่ 3: พืน้ ที่บ่อเลีย้ งกุ้ง/ปลาเป็ นหลัก

พืน้ ที่โซนที่ 2: พืน้ ที่ปลูกข้ าว ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ น
เกษตรกรรายขนาดกลาง
พืน้ ที่โซนที่ 4: พืน้ ที่ปลูกข้ าว + บางส่ วนทาเกษตร
ผสมผสาน และเลีย้ งกุ้ง

3. ระเบียบวิธีวิจัย
กรอบการดาเนินงานของโครงการวิจยั และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในระดับพื ้นที่มีทงหมด
ั้
10 ขันตอน
้
โดยใน
ขันตอนที
้
่ 2-5 เป็ นการดาเนินการเป็ นรายตาบลของพื ้นที่ศกึ ษาในแต่ละโซน ดังนี ้ 1) พื ้นที่โซนที่ 1 ตาบลบางกุ้ง, 2)
พื ้นที่โซนที่ 2 ตาบลดงกระทงยามและหาดยาง 3) พื ้นที่โซนที่ 3 ตาบลบางปลาร้ า และ 4) พื ้นที่โซนที่ 4 ตาบลบาง
แตน ส่วนขันตอนที
้
่ 6 เป็ นต้ นไปนัน้ งานวิจยั ได้ พิจารณาการดาเนินงานในระดับพื ้นที่แต่ละโซนไม่ได้ ม่งุ เฉพาะเป็ น
รายตาบลเช่นเดียวกับขันตอนที
้
่ 2-5 โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังต่อไปนี ้
 ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลในระดับลุ่มนา้ ซึง่ เป็ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา และการประเมินความต้ องการใช้ น ้าของภาคการเกษตรในลุม่ น ้าบาง
ปะกง
 ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมู ลในระดับตาบล ซึ่งเป็ นการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ ที่ดินในอดีตที่ ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน โครงการสร้ างการเกษตร การ
จัดการน ้า และโครงการสร้ างอายุของประชากรในระดับตาบล 2 ในช่วง พ.ศ.2560-2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ข้ อมูล ดังกล่าวนี ท้ าให้ ท ราบถึงปั จ จัยขับ เคลื่ อนการเปลี่ย นแปลงปั จจุบัน และอนาคตในระดับ ตาบล
นอกจากงานศึกษาดังกล่าว ทางทีมวิจัยยังได้ ศึกษาถึงปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ ใน
ระดับชาติ และระดับจังหวัด รวมถึงในระดับลุม่ น ้าบางปะกง
 ขัน้ ตอนที่ 3 การหนุ นเสริ มการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร (ซึง่ อยู่ในพืน้ ที่ศกึ ษาหลักในระดับ
ตาบลของโครงการวิจยั จานวน 4 ตาบล) ผ่านกระบวนการดาเนินงานของกรอบโครงการวิจยั เพื่อเอื ้อต่อ
การสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั หน่วยปฏิบตั ิการในระดับพื ้นที่ และเพื่อรับทราบข้ อมูลกิจกรรมทางการเกษตร
ข้ อท้ าทาย/อุปสรรค และแนวทางการการแก้ ไขที่เป็ นไปได้ ในระดับพื ้นที่
 ขัน้ ตอนที่ 4 ดาเนินการสัมภาษณ์ รายบุคคล ซึง่ เป็ นตัวแทนขององค์การบริ หารส่วนตาบล, แกนนาใน
ระดับหมูบ่ ้ าน และเกษตรกร จานวน 17 ราย เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองภาพอนาคตด้ านการเกษตรใน
ระดับตาบล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ได้ ให้ ภาพอนาคตที่อาจเป็ นไปได้ ในระดับตาบล
ในเชิงของ “Business as usual” (ภาพอนาคตที่สถานการณ์ทกุ อย่างดาเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้ ม่งุ เน้ น
แก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึ่งในปั จจุบันเป็ นหลัก) และ “Hope for” (ภาพอนาคตที่เป็ นความหวังของคนใน
พื ้นที่/ภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์) ซึง่ การสัมภาษณ์ ดงั กล่าวนีถ้ ือเป็ นการจัดทาภาพอนาคตด้ านการเกษตร
เบื ้องต้ นในแต่ละพื ้นที่ของโครงการวิจยั ก่อนนาเสนอในเวทีประชุมปฏิบตั ิการในขันตอนที
้
่5
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ทีมวิจัยได้ พัฒนา 2 ภาพอนาคตจากการสัมภาษณ์ ในขัน้ ตอนที่ 4 ดังนี ้ ภาพอนาคตแรก คือ ภาพ
อนาคตแบบ Business-as-usual ซึ่งเป็ นการอธิ บายถึงภาพอนาคตที่ จะเกิ ดขึน้ ในพื น้ ที่อีก 10 ปี
ข้ างหน้ า ถ้ าหากสถานการณ์ ทุกอย่ างดาเนิ น ไปตามปกติ โดยไม่มีการริ เริ่ มสิ่งใหม่เพื่ อให้ เกิ ดการ
เปลี่ย นแปลงสถานการณ์ เดิม หรื อแก้ ไขปั ญ หาในภาคการเกษตรที่ เผชิ ญอยู่ในปั จ จุบัน ส่วนภาพ
อนาคตที่สอง คือ ภาพอนาคตแบบ Hoped for (ภาพอนาคตที่เป็ นความหวังของคนในพืน้ ที่ /ภาพ
อนาคตที่พงึ ประสงค์) ซึง่ เป็ นการอธิบายถึงภาพอนาคตที่อยากให้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่อีก 10 ปี ข้ างหน้ า
 ขัน้ ตอนที่ 5 การจัดเวทีป ระชุ มเชิงปฏิบัติการ เรื่ องการจัดทาภาพอนาคตด้ านการเกษตร
(Scenario workshop) ใน “พื ้นที่ศกึ ษาหลัก” 4 ตาบลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่
ผ่านมา ร่ วมกับผู้เข้ าร่ วมทังหมด
้
80 ราย (ซึง่ ประกอบด้ วยตัวแทนขององค์การบริ หารส่วนตาบล, แกนนา
ในระดับหมู่บ้าน, ตัวแทนของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้ น ้า และผู้อาศัยในพื ้นที่) ในการจัดเวที
ดังกล่าวผู้เข้ าร่ วมได้ ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนในระดับพื ้นที่ ลุ่มน ้า/จังหวัด และ
ระดับชาติ โดยพิจารณาจาก 1) การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา และ
2) การนาเสนอปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั และอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า จากนันที
้ มวิจยั
ได้ นาเสนอภาพอนาคตด้ านการเกษตรเบื ้องต้ นในแต่ละพื ้นที่ และให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมอภิปรายและปรับปรุ ง/แก้ ไข
เกี่ยวกับรายละเอียดของภาพอนาคตในพืน้ ที่ของตนเอง รวมทัง้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ ทาการประเมินถึงระดับ
ภาพอนาคตที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น และภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ ้น
จากการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติฯ ในพืน้ ที่ศึกษาหลักจานวน 4 ครั ง้ (ในขัน้ ตอนที่ 5) และให้
ผู้เ ข้ า ร่ ว มได้ ป ระเมิ น ถึง ระดับ ภาพอนาคตที่ ต้อ งการให้ เกิ ด ขึน้ และภาพอนาคตที่ อาจจะเกิ ด ขึน้ นัน้
(รายละเอีย ดตามภาคผนวก) พบว่า ผู้เข้ าร่ วมในเวที ดังกล่าวนี ต้ ้ องการอยากเห็ นภาพอนาคตที่ เป็ น
ความหวังของคนในพื ้นที่/ภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์ให้ เกิดขึ ้น โดยที่ไม่ได้ มองภาพอนาคตในแง่ร้ายเกิน ไป
ที่มองว่าภาพอนาคตแบบทางเลือกนี ้อาจเกิดขึ ้นได้ จริ ง
 ขัน้ ตอนที่ 6 หลังจากได้ ภาพอนาคตด้ านการเกษตรใน 4 ตาบลหลักในเวทีประชุมเชิ งปฏิบตั ิการฯ ทาง
ทีมวิจยั ได้ ดาเนินการสัมภาษณ์เพิ่มเติม จานวน 15 ราย ซึง่ ประกอบด้ วยนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล,
แกนนาในระดับหมูบ่ ้ าน และประธานกลุม่ ผู้ใช้ น ้าในตาบลอื่นที่อยู่พื ้นที่ศกึ ษาแต่ละโซน รวมถึงทีมวิจยั ได้
ทาการเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับโครงสร้ างการเกษตรทัว่ ไปในตาบลที่ได้ ทาการสัมภาษณ์ เพิ่มเติม โดย
การสัมภาษณ์ ในครั ง้ นีไ้ ด้ ให้ ผ้ ูให้ สมั ภาษณ์ ทาการประเมินเกี่ยวกับปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงใน
ปั จจุบนั และอนาคต และภาพอนาคตด้ านการเกษตรที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต จากนันที
้ มวิจยั ได้ นาเสนอ
ภาพอนาคตเบื ้องต้ นจากการจัดเวทีเชิงปฏิบตั ิการฯ ในขันตอนที
้
่ 5 เพื่อร่ วมอภิปรายถึงความเป็ นไปได้ ที่
อาจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ตาบลของตนเอง ซึ่งผลการสัมภาษณ์ ดงั กล่าวนี ท้ างทีมวิจัยได้ ภาพอนาคตในพืน้ ที่
ศึกษาแต่ละโซน และวิเคราะห์ ถงึ 2 ภาพอนาคตด้ านการเกษตรที่อาจเกิดขึน้ ในภาพรวมของพืน้ ที่
ศึกษา
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 ขัน้ ตอนที่ 7 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่ องการจัดทาภาพอนาคต (Scenario workshop)
ร่ วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภายใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงตัวแทนจากสานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ในการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ ดังกล่าว 1) ทางทีม
วิจยั ได้ นาเสนอปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับพื ้นที่ ระดับลุม่ น ้า/จังหวัด และระดับชาติ ในช่วง
15 ปี ที่ผ่านมา และ 2) ผู้เข้ าร่ วมได้ ร่วมอภิปรายถึงภาพอนาคตด้ านการเกษตรในพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 4 พื ้นที่
และภาพอนาคตด้ านการเกษตรในภาพรวมของพื ้นที่ชลประทานบางพลวง
 ขัน้ ตอนที่ 8 การศึกษาประเด็นเรื่ องเกษตรกรรุ่ นใหม่และการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และร่ วมอภิปราย
ประเด็นดังกล่าวแบบเชิงลึก โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับคนรุ่ นใหม่และเกษตรกรรุ่ นใหม่
และการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องเกษตรกรรุ่ นใหม่จานวน 2 ครัง้ ในระดับชาติ เพื่ออภิปรายถึง
นโยบายสนับสนุนที่เป็ นไปได้ ต่อการสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ นอกจากนี ้มีการจัดเวทีเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
เกษตรกรรุ่ นใหม่การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื ้นที่บางพลวงเพื่อร่ วมหาแนวทางในการพัฒนาที่เอื ้อให้
เกิดความมั่นคงในการเข้ าถึงที่ดนิ เช่ าเพื่อการเกษตรได้ จริ ง
 ขัน้ ตอนที่ 9 การจัดเวทีประชุมปฏิบัตกิ าร เรื่ องยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรเพื่อให้ บรรลุภาพอนาคต
ที่ พึงประสงค์ ร่ วมกับผู้เข้ าร่ วมทัง้ หมด 144 ราย จากพื น้ ที่ ศึกษาหลักของงานวิจัย ซึ่งประกอบด้ วย
เกษตรกร ตัวแทนจากองค์การบริ หารส่วนตาบล และเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานภายใต้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
 ขันตอนที
้
่ 10 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการช่ วงท้ ายของโครงการวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพื่อ
นาเสนอและอภิปรายกระบวนการดาเนินงานของโครงการ โดยประชุมร่ วมกับผู้เข้ าร่ วมทังหมด
้
38 ราย
ซึ่งประกอบด้ วยเกษตรกร ตัวแทนจากองค์การบริ หารส่วนตาบล เจ้ าหน้ าที่ จากสานักงานจังหวัด และ
เจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานภายใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เวที ประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การร่ วมกับเจ้าหน้าที ่จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สานักงาน
เกษตรจังหวัดปราจี นบุรี และเวที ประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การร่ วมกับ เกษตรกรรุ่ นใหม่ ณ มูลนิ ธิเกษตรกรรมยัง่ ยื น
กรุงเทพฯ
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ภาพที่ 2 เป็ นภาพการสรุ ปขันตอนการด
้
าเนินงานของงานวิจยั ในครัง้ นี ้
ภาพ 2 กระบวนการมีสว่ นร่ วมของผู้มีสว่ นได้ เสียจากหลายหลายภาคส่วน
การจัดทาภาพอนาคต

การจัดทายุทธศาสตร์
ด้ านการเกษตร
เพื่อให้ บรรลุภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์

การจัดเวทีฯ โซนที่ 1

การประเมิน
ภาค
การเกษตร

การจัดเวทีฯ โซนที่ 2
การจัดเวทีฯ โซนที่ 3
การจัดเวทีฯ โซนที่ 4

ภาพอนาคตใน
พื ้นที่บางพลวง

การจัดเวทีฯ โซนที่ 2

: ด้ านการจัดการ

น ้า, ห่วงโซ่มลู ค่า
ในการผลิตทาง
การเกษตร,
โครงสร้ างภาค
การเกษตร, และ
การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ

การจัดเวทีฯ โซนที่ 1

การจัดเวทีฯ ร่วมกับ
เจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงาน
ภายใต้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

การจัดเวทีฯ โซนที่ 3
การจัดเวทีฯ โซนที่ 4

การจัดเวทีฯ ช่ วง
ท้ ายของโครงการฯ
ยุทธศาสตร์ ด้าน
การเกษตร

การศึกษาเรื่ องการเช่ าที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
การจัดเวทีฯ ในระดับพื ้นที่

การศึกษาเรื่ องเกษตรกรรุ่ นใหม่
การจัดเวทีฯ ระดับชาติ จานวน 2 ครัง้

การหนุนเสริมการดาเนินการของกลุม่ เกษตรกร

4. ข้ อท้ าทายสาหรั บภาคการเกษตรและปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
จากการประเมินพื ้นที่การศึกษาขันต้
้ นทาให้ สามารถจาแนกลักษณะข้ อท้ าทายหลักสาหรับภาคการเกษตร
และปั จ จัย ขับ เคลื่ อนการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ในพื น้ ที่ โดยทางผู้วิ จัย สามารถอธิ บ ายถึง ข้ อท้ า ทายหลัก ใน
สถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคต ดังต่อไปนี ้
การจัดการนา้
ภาคการเกษตรในพื ้นที่ต้องรับมือกับปั ญหาน ้าท่วมในช่วงฤดูฝนและปั ญหาการขาดแคลนน ้าจืดในช่วงฤดู
แล้ ง หลังจากการเริ่ มระบายน ้าของอ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดาเมื่อปี พ.ศ.2560 เป็ นต้ นมาทาให้ พื ้นที่มีประมาณ
น ้าจืดในช่วงฤดูแล้ งเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามปั ญหาการขาดแคลนน ้าจืดและปั ญหาสภาพน ้ากร่ อยอาจปรากฏขึ ้นอีก
ครั ง้ ในอนาคต เนื่องจากการใช้ นา้ ของภาคอุตสาหกรรมที่ อาจเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการผันนา้ ส่วนใหญ่ เข้ าพื น้ ที่
ชลประทานแห่งใหม่ที่อยู่ใต้ อา่ งเก็บน ้านฤบดินทรจินดา
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สาหรับการกระจายน ้าในระดับพื ้นที่นนั ้ มีการผันน ้าเข้ าประตูระบายน ้าและส่งไปตามคลองชลประทานที่
กระจายอยู่ในพืน้ ที่ โดยโครงการส่งน ้าและบารุ งรักษาบางพลวงทาหน้ าที่หลักในการผันนา้ เข้ าประตูระบายน ้าที่
เชื่อมแม่นา้ กับคลองสายหลัก และประตูระบายนา้ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในพืน้ ที่ของชลประทานบางพลวง อย่างไรก็ตาม การ
จัดการดังกล่าวส่วนใหญ่นนไม่
ั ้ มีการจัดการเรื่ องการกระจายน ้าในด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการจัดการนา้ เพื่อ
ควบคุมการกระจายนา้ ที่เป็ นระบบ รวมถึง ขาดการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานในระดับพื น้ ที่เข้ าร่ วมในการบริ ห าร
จัดการน ้า จึงส่งผลให้ เกษตรกรที่อยู่บริ เวณท้ ายน ้าบางส่วนได้ รับน ้าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ ง
เกษตรกรผู้สูงอายุ
อายุเฉลี่ยของประชากรและเกษตรกรได้ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเกษตรกร
ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่นนเป็
ั ้ นเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากทายาทของเกษตรกรผู้สงู อายุกลุม่ นี ้มักจะไม่สนใจเข้ ามาสาน
ต่อแปลงการผลิตทางการเกษตรของครอบครัว
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า/ราคาผลิตทางการเกษตรมีความไม่ แน่ นอน
หลังจากสิ ้นสุดโครงการรับจานาข้ าวในปี พ.ศ.2558 เป็ นต้ นมา ส่งผลให้ ผลกาไร/รายได้ จากการผลิตข้ าว
นันลดลง
้
ซึง่ เกษตรกรรายย่อยเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบมากที่สดุ สาหรับเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลา/กุ้ง ก็เผชิญกับความไม่
แน่นอนของราคาผลิต (โดยจะเห็นได้ จากราคาปลาที่ได้ ลดลงเป็ นอย่างมากในช่วงปี พ.ศ.2560-2561 ที่ผ่านมา)
ความไม่ ม่ ันคงของการเช่ าที่ดนิ เพื่อการเกษตร
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวส่วนใหญ่สามารถเช่าที่ดินภายใต้ สญ
ั ญาการเช่าในระยะสัน้ ซึง่ มักจะมีระยะเวลาการ
เช่าที่ดินเพียง 1 ปี สัญญาการเช่าระยะสันนี
้ ้ไม่ได้ ส่งผลกระทบในเชิงลบมากนักต่อเกษตรกรที่ปลูกข้ าวแบบระบบ
ทัว่ ไปที่มีการใช้ สารเคมีในระบบการผลิต ปั จจุบันมีเกษตรกรหลายรายในพืน้ ที่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนผลผลิต
การเกษตรจากการปลูก ข้ าวในระบบทั่ว ไปที่ ม องไม่เห็ น โอกาสในการสร้ างผลตอบแทน/รายได้ อี ก ต่อ ไปนัน้
เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหรื อปรับมาปลูกข้ าวในระบบเกษตรอินทรี ย์ อย่างไรก็ตามการปรั บเปลี่ยนดังกล่าวนัน้
เกษตรกรจาเป็ นต้ องมีการลงทุน ในที่ดิน เช่น ลงทุนสร้ างคันดินเพื่ อป้องกันนา้ ท่วมในกรณี ที่เกษตรกรต้ องการ
ปรับเปลี่ยนมาทาการเกษตรผสมผสาน, ลงทุนในการปรับปรุ งโครงสร้ างดินเพื่อเอื ้อต่อการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์
ฯลฯ เป็ นต้ น ดังนันจะเห็
้
นว่าความไม่มนั่ คงของการเช่าที่ดินภายใต้ สญ
ั ญาการเช่าในระยะสันนั
้ นถื
้ อเป็ นข้ อจากัดที่
สาคัญที่เป็ นอุปสรรคต่อเกษตรกรผู้เช่าในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้ าวแบบระบบทัว่ ไปสู่การผลิตทางการเกษตรใน
รู ปแบบอื่น
การทาการเกษตรเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่
ในพื ้นที่ตาบลบางยาง ตาบลบางชะเลือด และตาบลบางเดชะ พบว่ามีบริ ษัทขนาดใหญ่มีการซื ้อที่ดินเพื่อ
ทาการเกษตรเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ (ขนาดพื ้นที่ 200 ถึง 5,000 ไร่ ) จากการสัมภาษณ์ ผ้ ทู ี่อาศัยอยู่ในพื ้นที่นนั ้ ได้ ให้
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มุมมองถึงข้ อดีของการทาการเกษตรดังกล่าว คือ ทาให้ เกิดการจ้ างงานในพืน้ ที่เพิ่มขึน้ แต่ข้อเสียคือเป็ นการกีด
ขวางเส้ นทางการระบายน ้าในช่วงฤดูน ้าหลาก
ตารางที่ 2 เป็ นการสรุ ปถึงผลลัพธ์จากปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
ตาราง 2 ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในพื ้นที่ศกึ ษาของโครงการวิจยั ในสถานการณ์ ปัจจุบนั และใน
ภาพอนาคตแบบ Business as usual (ภาพอนาคตที่สถานการณ์ ทุกอย่างดาเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้ ม่งุ เน้ น
แก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึง่ ในปั จจุบนั เป็ นหลัก)
ระดับของ
การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับพืน้ ที่

ปั จจัยขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง ในช่ วง
พ.ศ. 2545-2561
ขาดการจัดการน ้า
การปรับระบบการปลูก
ข้ าวที่พงึ่ พาปั จจัยการ
ผลิตภายนอกไร่นา
(เช่น เครื่ องจักรกลทาง
การเกษตร และ
สารเคมีสงั เคราะห์
ทางการเกษตร)
การขยายพื ้นที่เมือง
(เช่น การขยายถนน)
ระดับลุ่มนา้ / การขยายโรงงาน
จังหวัด
อุตสาหกรรมในพื ้นที่
ต้ นน ้า
อ่างเก็บน ้านฤบดินทร
จินดา (เริ่ มระบายน ้า
ตังแต่
้ พ.ศ.2559 เป็ น
ต้ นมา)

ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้

น ้าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ ง
ต้ นทุนการผลิตสูง จากการ
พึง่ พาเครื่ องจักรกลทางการ
เกษตร, สารเคมีฯ, และการจ้ าง
แรงงานทีเ่ พิ่มขึ ้น

ปั จจัยขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง ในช่ วง
พ.ศ. 2562-2572

ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้

ปัจจัยขับเคลือ่ นการ
เปลีย่ นแปลงและผลลัพธ์
ทีเ่ กิ ดขึ้นยังคงเดิ ม

ขวางเส้ นทางการระบายของน ้า
- มลภาวะทางน ้า
- ปริ มาณน ้าจืดลดลงในช่วงฤดู
แล้ ง
- ขวางเส้ นทางการระบายน ้า
- ปั ญหาการเกิดน ้าท่วมลดลง
- การรุกล ้าของน ้าเค็มลดลง
ในช่วงฤดูแล้ ง
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พื ้นที่ชลประทานแห่ง
ใหม่บริ เวณใต้ อา่ งเก็บ
น ้านฤบดินทรจินดา

ปริ มาณน ้าจืด
ลดลงในช่วงฤดู
แล้ ง

การก่อสร้ างประตู
ระบายน ้าบ้ านวังชัน/
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
การจัดการน ้าอื่น

ยังอยูใ่ นช่วงการ
พิจารณาโครงการฯ

ระดับชาติ

- ความไม่แน่นอนของ
ราคาข้ าว ปลาและกุ้ง
- ผลตอบแทนของการ
ปลูกข้ าวลดลง

คนรุ่นใหม่ไม่สนใจกลับมา
ทางานในภาคการเกษตร โดย
ย้ ายออกจากชุมชนไปทางานใน
เมือง/โรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจัยขับเคลือ่ นการ
เปลีย่ นแปลงและผลลัพธ์
ทีเ่ กิ ดขึ้นยังคงเดิ ม

ข้ อท้ าทายในภาคการเกษตรดังกล่าวข้ างต้ น นัน้ มีความสัมพัน ธ์ กัน เกษตรกรหลายราย (โดยเฉพาะ
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวรายย่อยและรายขนาดกลาง) ติดกับดักวงจรอุบาทว์ดงั การอธิบายในภาพที่ 3 โดยเกษตรกรนัน้
เผชิญกับการได้ รับผลตอบแทนจากการผลิตในระดับที่ต่า เนื่องจากข้ อจากัดจากปั จจัยภายนอก (เช่น ราคาข้ าว
ตกต่า) นอกจากนีเ้ กษตรกรยังเผชิญกับปั ญหาในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต (เช่น การผลิตที่ ม่งุ สู่การทา
เกษตรแบบผสมผสาน หรื อการทาเกษตรอินทรี ย์) โดยเฉพาะเรื่ องความไม่มนั่ คงของการเช่าที่ดินเพื่อทาการเกษตร
และปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับน ้า (เช่น สภาวะน ้ากร่ อย, น ้าท่วม) จากสถานการณ์ ดงั กล่าวทาให้ ทายาทของเกษตรกร
จานวนน้ อยรายกลับมาสานต่อแปลงผลิตทางการเกษตร รวมถึงการที่เกษตรกรมีอายุที่เพิ่มขึ ้นก็ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของเกษตรกร ที่ยงั คงจากัดในการผลิตรู ปแบบเดิมซึง่ ไม่เอื ้อต่อการปรับปรุ งในการ
สร้ างรายได้ ของเกษตรกร
ภาพ 3 ความสัมพันธ์ของข้ อท้ าทายในภาคการเกษตร
ทรั พยากรนา้
สภาวะน ้ากร่อย
ในช่วงฤดูแล้ ง

การผลิตทางการเกษตร

โครงสร้ างทางการเกษตร

ขาดแรงจูงใจ/จากัดในการ
ยกระดับการผลิ ตทางการเกษตร

เกษตรกรผู้สูงอายุ

รายได้ จากการผลิตข้ าวอยูใ่ น
ระดับที่ต่า

เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวรายย่อย
และรายขนาดกลาง: มีทายาท
มาสืบทอดทาการเกษตร
จานวนน้ อยราย

อุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตที่มงุ่ สูเ่ กษตรผสมผสาน

สัญญาการเช่าที่ดนิ ทา
การเกษตรในระยะสัน้

น ้าท่วม

5. การจัดทาภาพอนาคตด้ านการเกษตร
5.1 พืน้ ที่โซนที่ 1: พืน้ ปลูกข้ าว ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ นเกษตรกรรายย่ อย
5.1.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตที่สถานการณ์ทกุ อย่างดาเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้
มุง่ เน้ นแก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึง่ ในปั จจุบนั เป็ นหลัก): “ภาคการเกษตรถดถอย”
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ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ: เกษตรกรผู้สงู อายุ, รายได้ /ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวลดลง, ไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรและการจัดการพื ้นที่ชลประทาน
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพื ้นที่โซนที่ 1 ได้ พยายามปรับการผลิตจากการปลูกข้ าว
เป็ นพืชชนิดอื่น (เช่น การปลูกส้ มโอ) เกษตรกลุ่มนี ้มีการลงทุนถมที่ดิน ทาการเกษตร หรื อทาคันดินเพื่อป้องกันน ้า
ท่วม แต่การปรั บเปลี่ยนระบบการผลิตนี เ้ ป็ นเพียงเกษตรกรส่วนน้ อ ยประมาณ 10% ที่ มีที่ดินเป็ นของตนเอง
เกษตรกรหลายรายที่มีพืน้ ที่ ทาการเกษตรห่างจากแม่นา้ ได้ เผชิญกับภาวะนา้ ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ ง และส่วน
ใหญ่ ยังคงเช่าที่ ดินเพื่อทาการเกษตรเป็ นหลัก จากข้ อจากัดดังกล่าวในด้ านการเช่าที่ดินทาการเกษตรและการ
เข้ าถึงน ้าของเกษตรกรนัน้ ทาให้ เกษตรกรไม่ได้ พยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็ นเกษตรผสมผสาน ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ยงั คงผลิตข้ าวในพื ้นที่จากัดและมีการใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ทางการเกษตรที่เข้ มข้ น จากการผลิตด้ วย
ระบบดังกล่าวนัน้ ได้ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาสุขภาพ และทาให้ มีต้นทุนการผลิตที่สูง รวมถึงเกิ ดการปนเปื อ้ นสารเคมี
ตกค้ างในแหล่งน ้าและดิน ประกอบกับเกษตรกรมีรายได้ จากการผลิตข้ าวในระดับที่ต่า จึงทาให้ พื ้นที่ทาการเกษตร
ส่วนใหญ่ถูกขายให้ กบั นายทุนเพื่อก่อสร้ างที่อยู่อาศัยให้ กบั คนที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตงใกล้
ั ้ กบั ตาบล
บางกุ้ง นอกจากนี ้คนรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่ ไม่ได้ ทางานในพื ้นที่โซนที่ 1 เนื่องจากคนรุ่ นใหม่กลุ่มนี ้มุ่งออกไปทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเพียง 10% ของคนรุ่ นใหม่ในพื ้นที่เท่านันที
้ ่กลับมาสานต่อพื ้นที่การผลิตทางการเกษตร
ของครอบครัว
5.1.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์): “การทาเกษตรแบบผสมผสาน”
ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ: เกษตรกรผู้สงู อายุ, รายได้ /ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวลดลง, เกิด
การปรับปรุ ง/พัฒนาข้ อตกลงในการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรและการจัดการพื ้นที่ชลประทาน
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับชาติที่นาไปสู่ข้อกฎหมายใหม่ของ
การเช่าที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม ซึ่งกฎหมายดังกล่าวสามารถบังคับใช้ ได้ จริ งในระดับพื น้ ที่ จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวทาให้ ผ้ ใู ห้ เช่าต้ องให้ เช่าได้ อย่างต่า 5 ปี เพื่อเอื ้อต่อการทาเกษตรผสมผสาน หรื อการผลิตในระบบเกษตร
อินทรี ย์ โดยอัตราค่าเช่าต้ องอยู่ภายใต้ การประกาศค่าเช่าในระดับท้ องที่นนั ้ ซึ่งภายใต้ กฎหมายใหม่ของการเช่า
ที่ดินนี ้เพื่อเกษตรกรรมนี ้ทาให้ การขายที่ดินเพื่อใช้ ประโยชน์นอกจากการทาเกษตรทาได้ ยากขึ ้น เกษตรกรส่วนใหญ่
สามารถเข้ าถึงนา้ เพื่อการเกษตรได้ อย่างทั่วถึงเนื่องจากการปรั บปรุ ง /พัฒนาระบบชลประทานในพืน้ ที่ จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ เกษตรกรรายย่อยมีความมัน่ ใจในการลงทุนในที่ดินทาการเกษตรมากขึ ้น โดยเกษตรกร
มีการทาเกษตรผสมผสานเพิ่มขึ ้นถึง 40% ทังในพื
้ ้นที่ทาการเกษตรของตนเองและพื ้นที่เช่า (สัญญาเช่ าที่ดินมีการ
ระบุให้ เจ้ าของที่ ดินอนุญาตให้ เกษตรกรผู้เช่าสามารถปรั บเปลี่ยนที่ดินเช่าทาการเกษตรได้ ) สาหรั บเกษตรกรที่
เข้ าถึงระบบชลประทานนันได้
้ มีการลงทุนในที่ดินเพื่อป้องกันน ้าท่วม (เช่น การทาคันดิน หรื อการยกระดับพื ้นที่เดิม
ให้ สงู ขึ ้น) โดยบางรายเลือกทาการผลิต แบบเกษตรผสมผสาน (นอกจากการปลูกข้ าวเพียงอย่างเดียว) บางรายมี
การพัฒนาระบบการผลิตแบบเกษตรปลอดภัย และบางรายเลือกที่จะทาการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ นอกจากนี ้
เกษตรกรได้ มีการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่และจัดการได้ เองในระดับพื ้นที่ (เช่นตลาดชุมชน ร้ านค้ าชุมชน และ
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ร้ านกาแฟ) เพื่อเชื่อมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรบางรายได้ ริเริ่ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเชื่อมกับการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้ านค้ าชุมชน และร้ านกาแฟ เพื่อเพิ่มรายได้
จากการเปลี่ยนในพื ้นที่โซนที่ 1 ดังข้ างต้ นนัน้ ทาให้ คนรุ่ นใหม่หลายรายกลับมาทาการเกษตรเนื่องจากคน
รุ่ นใหม่กลุม่ นี ้เห็นโอกาสในการได้ รับรายได้ ที่พึงพอใจ คนรุ่ นใหม่บางรายกลับมาทาเกษตรผสมผสาน บางรายทา
การเกษตรควบคูก่ บั ทางานเสริ มอาชีพอื่น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในพื ้นที่ส่วนใหญ่ยงั คงจากัดในการปรับเปลี่ยน
มาทาเกษตรผสมผสาน เนื่องจากเป็ นเกษตรกรผู้สงู อายุและต้ องใช้ เงินลงทุน ในการผลิตที่ค่อนข้ างสูง จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงทาให้ เกษตรกรเลือกที่จะเข้ าร่ วมโครงการของหน่วยงานรัฐในการลดต้ นทุนการผลิต โดยผลตอบแทนใน
การผลิตข้ าวที่ยงั คงจากัด
5.2 พืน้ ที่โซนที่ 2: พืน้ ที่ปลูกข้ าว ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ นเกษตรกรรายขนาดกลาง
5.2.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตที่สถานการณ์ทกุ อย่างดาเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้
มุง่ เน้ นแก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึง่ ในปั จจุบนั เป็ นหลัก): “วิกฤตการณ์ข้าว”
ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ : การจากัดในการเข้ าถึงน ้าที่เพียงพอต่อการทาการเกษตร, รายได้ /
ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวลดลง, เกษตรกรผู้สงู อายุ
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) พื ้นที่โซนที่ 2 ยังไม่ได้ มีการดาเนินงานปรับปรุ งเรื่ องการจัดการน ้า
โดยเกษตรกรในพื ้นที่มีรายได้ /ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวที่ลดลง เนื่องจากการต้ นทุนการผลิตข้ าวที่เพิ่มขึ ้น และ
ยังเผชิญกับต้ นทุนการสูบน ้าที่สงู รวมทังการขาดแคลนน
้
้าที่ได้ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้ าว จากการที่ผลตอบแทน
จากการผลิตข้ าวที่ลดลงนัน้ ทาให้ คนรุ่ นใหม่ไม่สนใจกลับมาทางานด้ านการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ มกั จะเลือกไป
ทางานในโรงงาน สาหรับเกษตรกรผู้สงู อายุนนได้
ั ้ จ้างแรงงานช่วยในการผลิตเป็ นหลัก บางรายได้ ให้ เกษตรกรนอก
พื ้นที่มาเช่าที่นาของตนเอง จากสถานการณ์ ดงั กล่าวทาให้ เกิดการแข่งขันในการเช่าที่นาของเกษตรกรซึง่ นาไปสู่
การเพิ่มขึ ้นของอัตราค่าที่นาในพื ้นที่ ด้ วยรายได้ /ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวที่ตกต่าทาให้ เกษตรกรบางรายได้ ให้
เกษตรกรรายอื่นมาเช่าที่ ดินของตนเองด้ วยอัตราค่าเช่าที่ สูง บางรายขายที่ดินของตนเอง (โดยเลือกที่หยุดทา
การเกษตรและหันไปประกอบทาอาชีพอื่น) ให้ กบั นักลงทุนเพื่อลงทุนก่อสร้ างที่อยู่อาศัยหรื อร้ านค้ า และบางราย
เลือกลงทุนทาธุรกิจเกษตรเกษตรขนาดใหญ่ในพื ้นที่ ด้ วยข้ อจากัดในการบริ หารจัดการน ้าในช่วงฤดูแล้ งจึงทาให้ มี
เกษตรกรเพียงน้ อยร้ ายที่มีที่ดินทาการเกษตรของตนเองและมีเงินทุนที่เพียงพอได้ ปรับพื ้นที่นาเป็ นการปลูกพืชชนิด
อื่น นอกจากนีอ้ ตั ราค่าเช่าที่ดินทาการเกษตรที่เพิ่มขึ น้ นันท
้ าให้ มีเกษตรกรน้ อยรายสามารถเริ่ มต้ นทาการเกษตร
ผสมผสานได้ จากัดในพื ้นที่ทาการเกษตรของตนเอง
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5.2.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์): น ้าท่าสมบูรณ์มงุ่ สูก่ ารทาเกษตร
ผสมผสาน
ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ: “การปรับปรุ ง/พัฒนาการบริ หารจัดการน ้าในพื ้นที่”
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) พื ้นที่โซนที่ 2 ได้ มีการดาเนินการปรับปรุ งระบบโครงสร้ างในการ
จัดการชลประทาน จึงทาให้ เกษตรกรสามารถเข้ าถึงปริ มาณน ้าที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ ง และยังช่วยลดต้ นทุนค่าสูบ
น ้าให้ กบั เกษตรกรในพื ้นที่ การปรับปรุ งระบบโครงสร้ างการจัดการน ้าดังกล่าวเกิดขึ ้นจากข้ อตกลงร่ วมกันระหว่าง
โครงการส่งน ้าและบารุ งรักษาบางพลวง และเกษตรกร โดยการยอมรับให้ พื ้นที่เป็ นพื ้นที่รับน ้า (โครงการแก้ มลิง)
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม เกษตรกรในพื ้นที่ยงั คงมีการเช่าที่ดินเพื่อ ปลูกข้ าวเป็ นหลักแต่ด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน ้าดังกล่าวข้ างต้ นนันท
้ าให้ เกษตรกรสามารถลดต้ นทุนการผลิตในการสูบน ้าและมี
ปริ มาณผลผลิตข้ าวที่เพิ่มขึ ้น โดยเกษตรกรได้ มีการปรับตัวต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้ าวให้ ช่วงฤดูแล้ งโดยปลูกให้
เร็ วขึ ้นเพื่อให้ ทนั เก็บเกี่ยวก่อนช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึง่ เป็ นช่วงที่จะมีการผันน ้าเข้ าพื ้นที่ในช่วงฤดูน ้าหลาก
ในการการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรนัน้ ได้ รับการปรั บปรุ งข้ อกฎหมายให้ เกิดการบังคับใช้ ได้ จริ งในระดับ
พื ้นที่จงึ ทาให้ เกษตรกรผู้เช่ามีความมัน่ ใจในการใช้ ประโยชน์จากที่ดินมากขึ ้น โดย 30% ของเกษตรกรในพื ้นที่ (ทัง้
เกษตรกรที่มีที่ดินของตนเอง และเกษตรกรผู้เช่า) มีการปรับพื ้นที่ทาเกษตรผสมผสาน (เช่น การปลูกพืชผัก , ไม้ ผล
และการเลีย้ งปศุสัตว์ /ประมง/สัตว์ ปีก) เกษตรกรกลุ่มนี ม้ ีการลงทุนสร้ างคันดิน /ยกระดับพื น้ ที่เดิมให้ สูงขึน้ เพื่ อ
ป้องกันน ้าท่วมในพื ้นที่ของตนเอง เกษตรกรบางรายปรับระบบการผลิตมาทาแบบเกษตรอินทรี ย์เพื่อ ให้ มีราคาข้ าว
ที่ดีขึ ้น กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มเริ่ มมีการร่ วมแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกันในด้ านองค์ความรู้ ของการจัดการแปลงการ
ผลิต รวมถึงการร่ วมกันจัดการในการแปรรู ปและการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี ้ในพืน้ ที่ยงั ได้ มี
การริ เริ่ มกิ จกรรมการท่องเที่ ยวเชิ งนิเวศควบคู่กับการทาโฮมสเตย์ โดยนักท่องเที่ ยวสามารถเข้ ามาร่ วมเรี ยนรู้
เกี่ยวกับเกษตรกรรมยัง่ ยืน และเยี่ยมชนตลาดชุมชน
เจ้ าของที่ ดินบางรายมีการขายที่ดิน ให้ กับนักลงทุนที่ลงทุน หรื อให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวที่ อยู่นอกพื น้ ที่ /
เกษตรกรที่ เสนอค่าเช่าสูง มาเช่าที่ดินของตนเอง เนื่องจากเกษตรกรผู้เช่ากลุ่มนีท้ ราบถึงการปรั บปรุ งระบบการ
จัด การน า้ ในพื น้ ที่ ที่ เ อือ้ ต่ อการผลิ ต ทางการเกษตร เกษตรกรในพื น้ ที่ ส ามารถสร้ างรายได้ /ผลตอบแทนทาง
การเกษตรที่ดีขึน้ จึงทาให้ เกษตรกรสามารถหนุนเสริ มรายได้ ของครอบครั วและชาระหนีไ้ ด้ คนรุ่ นใหม่บางราย
กลับมาทาการเกษตรร่ วมกับครอบครั วเนื่องจากคนรุ่ นใหม่มองเห็นโอกาสในการทารายได้ ที่พึงพอใจในการทา
การเกษตรในพื ้นที่
5.3 พืน้ ที่โซนที่ 3: พืน้ ที่เลีย้ งปลา/กุ้งเป็ นหลัก
5.3.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตที่สถานการณ์ ทุกอย่างดาเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้
มุ่งเน้ นแก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึ่งในปั จจุบันเป็ นหลัก): “การจัดการด้ านการผลิตและการตลาดในลักษณะปั จเจก
บุคคล”
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ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ : ไม่ประสบความสาเร็ จในการรวมกลุ่ม , ราคากุ้ง/ปลาไม่แน่นอน,
คาแนะนาด้ านเทคนิคการผลิตเกษตรที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งในระดับพื ้นที่คงยังมีจากัด , การรวมกลุ่มเพื่อ
บริ หารจัดการน ้าในพื ้นที่ยงั คงจัดการได้ อย่างจากัด
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพื ้นที่โซนที่ 3 ยังคงมีการเลี ้ยงปลา/กุ้งเป็ นหลัก และมี
คนรุ่ นใหม่บางรายที่ยงั ร่ วมทาการผลิตทางการเกษตรกับครอบครัว เกษตรกรในพื ้นที่มีความพยายามที่จะรวมกลุ่ม
ในการจัดการด้ านผลผลิตและด้ านการตลาดแต่ไม่ประสบผลสาเร็ จ เกษตรกรจึงมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้ านการตลาด (โดยเฉพาะราคากุ้ง/ปลาที่ไม่แน่นอน) และการผลิตเป็ นปั จเจกบุคคล เกษตรกรหลายรายที่เผชิญ
กับปั ญหาเรื่ องโรคของกุ้ง/ปลา ที่ทาให้ เกิดการตายของกุ้ง/ปลาที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ดังนันเกษตรกรจึ
้
งมีการ
ปรับตัวต่อปั ญหาเบื ้องต้ นโดยการลดต้ นทุนด้ านการผลิตเป็ นหลัก (เช่น ค่าอาหาร) อย่างไรก็ตามการผลิตดังกล่าว
ยังคงเป็ นการผลิตที่ไม่ได้ คุณภาพโดยเฉพาะเรื่ องขนาดของปลา และการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องในการผลิต
สัตว์น ้า จึงส่งผลให้ เกษตรกรจาหน่ายในราคาที่ต่า ดังนันเกษตรกรรายหลายอยู
้
่ในสภาวะหนี ้สิน เกษตรกรบางราย
ที่ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์นี ้ได้ ก็ได้ หยุดการเลี ้ยงกุ้ง/ปลาโดยออกไปหางานอื่นทาเช่นรับจ้ างเป็ นแรงงานใน
ภาคการเกษตร หรื อเริ่ มต้ นทาแปลงเกษตรผสมผสานขนาดเล็กร่ วมกับทางานอื่นควบคู่ไปด้ วย นอกจากนี ้ในพื ้นที่
ยังคงขาดระบบการจัดการนา้ ที่ ดี ประกอบกับอุตสาหกรรมที่ อยู่ต้นนา้ มีการใช้ นา้ ที่เพิ่ มขึน้ จึงทาให้ เกิ ดปั ญหา
น ้าเค็มรุ กเข้ ามาในพื ้นที่เหมือนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา จากสถานการณ์
นี ้ทาให้ ประตูระบายน ้าที่ติดอยู่กบั แม่น ้าปราจีนบุรีต้องปิ ดในช่วงฤดูแล้ งเพื่อป้องกันน ้าเค็มเข้ ามาในพื ้นที่ เกษตรกร
ยังขาดการมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเปิ ด-ปิ ดประตูน ้าและการจัดการเส้ นคลองชลประทาน จึงทาให้ เกษตรกรได้ รับ
น ้าที่ไม่สมั พันธ์กบั ปริ มาณความต้ องการน ้าในพื ้นที่เนื่องจากการรวมกลุม่ จัดการน ้าที่ไม่เข้ มแข็ง
สาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในพื ้นที่โซนที่ 2 ยังคงมีการจัดการด้ านการเกษตรแบบปั จเจกบุคคล ทังด้
้ าน
เทคนิคองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการแปลงการผลิตและการตลาด ซึง่ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั คงปลูกข้ าวเป็ นหลัก
เนื่องจากเกษตรกรไม่มีประสบการณ์ในการผลิตทางการเกษตรประเภทอื่น และหากปรับเป็ นระบบการผลิตรู ปแบบ
อื่นต้ องใช้ เงินลงทุนที่สงู บางรายให้ คนจากภายนอกพื ้นที่มาเช่าที่ดินของตนเองในการลงทุนเลี ้ยงกุ้ง/ปลา
5.3.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ): “ประสบความสาเร็ จในการรวมกลุ่ม
เกษตรกร”
ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ: ประสบความสาเร็ จในการรวมกลุม่ , มีกระบวนการทางานที่โปร่ งใส,
ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการน ้า
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพื ้นที่โซนที่ 3 ยังคงเลี ้ยงปลา/กุ้งเป็ นหลัก และมีคนรุ่ น
ใหม่ที่ยังทาการเกษตรร่ วมกับครอบครัว การจัดการนา้ ในพืน้ ที่ได้ รับการปรั บปรุ งเนื่องจากความสามารถในการ
ควบคุมการส่งนา้ ในพืน้ ที่ และมีพืน้ ที่ในการเก็บกักนา้ ได้ มากขึน้ รวมถึงการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในการร่ วม
ตัดสินใจในการบริ หารจัดการประตูระบายน ้าและคลองชลประทานในพื ้นที่ จากการจัดการน ้าดังกล่าวทาให้ พื ้นที่มี
18

ปริ มาณน ้าที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ ง และสามารถปรับตัวต่อการเพิ่ มขึ ้นของระดับความเค็มในแม่น ้าเนื่องจากการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณต้ นน ้า
นอกจากนีใ้ นระดับพืน้ ที่ได้ มีการจัดตังสหกรณ์
้
ประมงผู้เลีย้ งปลา/กุ้งหลากหลายสหกรณ์ โดยสหกรณ์
ดังกล่าวได้ มีเชื่อมโยงกันเป็ นสมาพันธ์ สหกรณ์ ประมงเพื่อเชื่อมการบริ หารจัดการด้ านการตลาด โดยกระบวนการ
ทางานร่ วมกันนัน้ มีกระบวนการทางานโปร่ งใสเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการบริ หาร
สหกรณ์ ในการดาเนินงานของสหกรณ์ ดงั กล่าวมีการสนับสนุนสมาชิกในด้ านเทคนิคการเลี ้ยงปลา/กุ้ง ด้ านปั จจัย
การผลิตในราคาต่า ด้ านการตลาด และด้ านการดาเนินงานของตลาดรั บซื ้อปลา นอกจากนีก้ ารดาเนินงานของ
สหกรณ์ ยัง ได้ มี ก ารวางแผนเชิ ง รุ ก ทัง้ ด้ า นการผลิ ต และด้ า นการตลาด นอกจากนี ก้ ลุ่ม เกษตรกรยัง ประสบ
ความสาเร็ จในการทางานเชื่ อมกับหลากหลายเครื อข่าย เช่น สหกรณ์ , กลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในระดับภูมิภาค,
หน่วยงานรั ฐ, ฯลฯ เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรในด้ านการผลิตปลาและกุ้งให้ มีประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ ้น จากการยกระดับความสามารถการผลิตดังกล่าวทาให้ ลดปั ญหาเรื่ องการเกิดโรค และจานวนการตายของ
กุ้ง/ปลา รวมถึงเกษตรกรสามารถผลิตขนาดปลาได้ ตามที่ตลาดต้ องการ กลุม่ เกษตรกรได้ รับการรับรองมาตรฐานที่
เกี่ ย วข้ องในการผลิ ตสัตว์ น า้ จึงส่งผลให้ ก ลุ่มสามารถเข้ าถึงตลาดได้ ห ลากหลายช่ องทางทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เนื่องจากตลาดมีความต้ องการการผลิตที่ได้ คุณภาพทัง้ ขนาดสัตว์นา้ และมาตรฐานรั บรองการผลิต
การดาเนินงานร่ วมกันระหว่างสหกรณ์ และสถาบัน /กลุ่มเกษตรกรในพื ้นที่ได้ มีการร่ วมกันแปรรู ปผลผลิตจากปลา
และกุ้ง และจัดหาตลาดให้ กบั ผลิตภัณฑ์แปรรู ปของสมาชิกร่ วมกัน
สาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในพื ้นที่โซนที่ 3 นันมี
้ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตที่ลดต้ นทุน
ในการปลูกข้ าว แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังคงมีการทาตลาดแบบปั จเจกบุคคล
5.4 พืน้ ที่โซนที่ 4: พืน้ ที่ปลูกข้ าว บางส่ วนมีการทาเกษตรผสมผสานและบ่ อเลีย้ งกุ้ง
5.4.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตที่สถานการณ์ทกุ อย่างดาเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้
มุง่ เน้ นแก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึง่ ในปั จจุบนั เป็ นหลัก): “ภาคการเกษตรถดถอย”
ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ: เกษตรกรผู้สงู อายุ, รายได้ /ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวลดลง, การ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม, ทาเกษตรอินทรี ย์ได้ อย่างจากัด, ไม่ประสบความสาเร็ จในการริ เริ่ มโครงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) ข้ าวยังคงเป็ นการผลิตทางการเกษตรหลักในพื ้นที่โซนที่ 4 ถึงแม้ ช่วง
ปี พ.ศ.2559 เป็ นต้ นมาพืน้ ที่ทานาลดลงถึง 4,000 ไร่ เนื่องจากการขยายตัวของพืน้ ที่เมือง/ภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรส่วนใหญ่มงุ่ การผลิตแบบลดต้ นทุนเนื่องจากราคาข้ าวตกต่า แต่อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรจานวนหลาย
รายที่ยงั คงพึ่งพาปั จจัยการผลิตภายนอกไร่ นา (เช่นสารเคมีสงั เคราะห์ ทางการเกษตร) และจ้ างแรงงานเป็ นหลัก
ดังนัน้ จึงทาให้ ผ ลตอบแทนทางรายได้ ของเกษตรกรตกต่าและบางรายยังคงอยู่ในวงจรหนี ส้ ิน ทางการเกษตร
เกษตรกรต้ องการมีรายได้ ที่เพิ่มขึน้ ทาให้ เกษตรกรบางรายสนใจเลี ้ยงปลากระชัง หรื อปรั บเปลี่ยนการผลิตเป็ น
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ประเภทอื่น เช่น บ่อเลี ้ยงปลา/กุ้ง แต่การผลิตดังกล่าวนันใช้
้ เงินลงทุนที่สงู ประกอบกับเป็ นการผลิตที่มีความเสี่ยง
โดยเฉพาะการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมบริ เวณต้ นน ้าทาให้ แม่น ้ามีโอกาสเกิดมลภาวะซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการ
เลี ้ยงปลากระชัง มีเกษตรกรน้ อยรายที่ปรั บมาทาเกษตรอินทรี ย์เนื่องจากเป็ นการผลิตที่ต้องมีการจัดการแปลงที่
เข้ มข้ น และขาดโอกาสในการทากาไร (เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จาหน่ายข้ าวอินทรี ย์ในราคาเดียวกับข้ าวทัว่ ไป)
บางรายทาเกษตรอินทรี ย์เพียงเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนเนื่องจากตระหนักเรื่ องสุขภาพ
มีคนรุ่ นใหม่น้อยรายที่กลับมาทาการเกษตรต่อจากครอบครัวนันมั
้ กมีฐานครอบครัวที่มีที่ดินทาการเกษตร
เป็ นของตนเอง ซึ่งคนรุ่ นใหม่กลุ่มนีม้ าทาการเกษตรทัง้ แบบเต็มเวลาและทาเป็ นอาชีพเสริ ม โดยคนรุ่ นใหม่ส่วน
ใหญ่อพยพออกไปทางานนอกชุมชนเป็ นหลัก ซึง่ มักทางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ ขยายเพิ่มขึ ้นในพื ้นที่โซนที่ 4
และบริ เวณข้ างเคียง สาหรับหน่วยงานรัฐที่ได้ ร่วมจัดทาโครงการการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศน์ร่วมกับคนในชุมชน แต่
ยังคงทาดาเนินงานได้ ในพื ้นที่จากัด
5.4.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์): “การผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ ร่ วมกับการ
ขยายผลของโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ : มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้ มแข็ง , ประสบความสาเร็ จในการทาเกษตร
อินทรี ย์, ประสบความสาเร็ จในการทาโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพื ้นที่โซนที่ 4 มีการทาเกษตรอินทรี ย์ที่เพิ่มขึ ้น เกษตรกร
มีการทางานเชื่ อมโยงระดับกลุ่ม รวมทัง้ มีการจัดตัง้ องค์กรที่ หลากหลาย (เช่น การจัดตัง้ สหกรณ์ ฯ ) และมีการ
พัฒนาเครื อข่ายระดับพื ้นที่ในการทางานร่ วมกับภาครัฐ และเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เพื่อสนับสนุนและเสริ มความ
เข้ มแข็งของกลุ่มในด้ านการผลิตทางการเกษตร (ลดต้ นทุนผลิตทางการเกษตร, ลดปั ญหามลภาวะทางน ้า, การ
ปรับปรุ งบารุ งดิน, และการปรับปรุ ง/พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร), และการแปรรู ปผลผลิต จากการผลิตเกษตร
อินทรี ย์ดงั กล่าว เกษตรกรได้ รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ และสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ หลากหลาย
ช่องทางการตลาดในราคาที่สงู กว่าข้ าวที่ผลิตในระบบการใช้ สารเคมีฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อินทรี ย์มีความต้ องการ
ทางตลาดที่สูงโดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครั ฐและภาคเอกชน จากสถานการณ์ ดงั กล่าวทาให้ เกษตรกรมี
รายได้ ที่เพิ่ มขึน้ จึงเกิดความมั่นใจในการทาเกษตรอินทรี ย์และขยายพืน้ ที่การผลิตข้ าวอินทรี ย์ รวมถึงการปลูก
พืชผักและเลี ้ยงสัตว์ที่หลากหลายเพิ่มขึน้ เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์ส่วนใหญ่นนั ้ ต้ องการสร้ างโอกาสที่จะเพิ่ม
รายได้ แต่เกษตรกรบางรายซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรผู้สงู อายุนนท
ั ้ าเกษตรอินทรี ย์เพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนเป็ น
หลัก นอกจากนี ใ้ นพื น้ ที่ ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาโครงการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศน์ จากการสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ มีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื ้นที่อย่างต่อเนื่องทังมาพั
้ กในพื ้นที่และเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้
และสนับสนุนผลผลิตเกษตรอินทรี ย์ คนรุ่ นใหม่สว่ นใหญ่กลับมาทางานด้ านการเกษตรเนื่องจากมองเห็นโอกาสใน
การได้ รายได้ ที่พึงพอใจจากการผลิตเกษตรอินทรี ย์ที่เชื่อมโยงกับโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื ้นที่ โดยการนา
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นวัตกรรมทางการเกษตรและเครื่ องทุ่นแรงมาปรั บใช้ ในการจัดการแปลงการผลิต และมีการแปรรู ปผลผลิตทาง
การเกษตรพร้ อมกับทาการตลาดด้ วยตนเอง
ตารางที่ 3 แสดงถึงการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้ านการเกษตรใน 4 พื ้นที่ศกึ ษาหลัก
ตาราง 3 ตารางวิเคราะห์ภาพอนาคตด้ านการเกษตรใน 4 พื ้นที่ศกึ ษาหลัก
พืน้ ที่การศึกษา
หลัก

เขตพื ้นที่โซนที่ 1:
พื ้นที่ปลูกข้ าว ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ น
เกษตรกรรายย่อย

ภาพอนาคตแบบ Business as Usual
(ภาพอนาคตที่สถานการณ์ ทุกอย่ างดาเนิน
ไปตามปกติ โดยไม่ ได้ ม่ ุงเน้ นแก้ ปัญหาใด
ปั ญหาหนึ่งในปั จจุบนั เป็ นหลัก)
ภาคการเกษตรถดถอย
- จานวนของเกษตรกรที่ทาเกษตรผสมผสาน
ยังคงมีจากัดเนื่องจากความไม่มนั่ คงในการ
เช่าทีด่ ิน และปริ มาณน ้ามีไม่เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ ง
- เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวมีผลตอบแทนทางด้ าน
รายได้ ที่ตา่ เนื่องจากต้ นทุนการผลิตที่สงู และ
ราคาข้ าวไม่แน่นอน
- มีคนรุ่นใหม่น้อยรายที่จะมาสืบทอดทา
การเกษตรต่อจากครอบครัว

ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ )

การทาเกษตรแบบผสมผสาน
- มีการขยายพื ้นที่ทาเกษตรแบบผสมผสาน
เนื่องจากมีการปรับปรุงเงื่อนไขการเช่าที่ดินและ
เกษตรกรสามารถเข้ าถึงระบบชลประทานที่มีน ้า
เพียงพอในการทาการเกษตร
- ใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ทางการเกษตรลดลง (เช่น
การทาเกษตรปลอดภัย, การทาเกษตรอินทรี ย์)
ควบคูก่ บั การทากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั ครอบครัว
- 30% ของคนรุ่นใหม่กลับมาทางานด้ าน
การเกษตร โดยบางรายทาการเกษตรควบคูก่ บั
การทางานอาชีพอื่น
เขตพื ้นที่โซนที่ 2: วิกฤตการณ์ข้าว
น ้าท่าสมบูรณ์มงุ่ สูเ่ กษตรผสมผสาน
พื ้นที่ปลูกข้ าว ซึง่
- เกษตรกรน้ อยรายที่พยายามทาเกษตร
- เกษตรกรสามารถเข้ าถึงน ้าที่เพียงพอในช่วงฤดู
ส่วนใหญ่เป็ น
ผสมผสานเนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องการเข้ าถึงน ้า แล้ ง
เกษตรกรรายขนาด ที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ ง
- เป็ นพื ้นที่รับน ้าในช่วงฤดูน ้าหลาก
กลาง
- ปริ มาณผลผลิตข้ าวลดลง และต้ นทุนการสูบ - เกษตรกรสามารถผลิตข้ าวในปริ มาณที่เพิม่ ขึ ้น
น ้าสูงที่เพิ่มขึ ้น จึงทาให้ ผลตอบแทนทางรายได้ และมีต้นทุนการสูบน ้าที่ลดลง
ลดลง
- 30% ของเกษตรกรที่มีที่ดินของตนเองเริ่ มมีการ
- เกษตรกรบางรายเลิกทานา โดยบางรายให้
ปรับเปลีย่ นพื ้นที่เป็ นเกษตรผสมผสาน
เช่าทีด่ ินทาการเกษตรของตนเอง
- คนรุ่นใหม่บางรายเริ่มกลับมาทาการเกษตรใน
- คนรุ่นใหม่ไม่สนใจทางานด้ านการเกษตร
แปลงการผลิตของครอบครัว
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เขตพื ้นที่โซนที่ 3:
พื ้นที่บอ่ เลี ้ยงปลา/
กุ้งเป็ นหลัก

เขตพื ้นที่โซนที่ 4:
พื ้นที่ปลูกข้ าว
บางส่วนมีการทา
เกษตรผสมผสาน
และบ่อเลี ้ยงกุ้ง

การจัดการด้ านการผลิตและการตลาดใน
ลักษณะปั จเจกบุคคล
- ไม่ประสบผลสาเร็ จในการรวมกลุม่ และขาด
การจัดการเรื่ องน ้าที่มีประสิทธิภาพ
- เกษตรกรมีการปรับตัวในด้ านการผลิตที่
หลากหลายรูปแบบในการเผชิญกับราคาปลา
และกุ้งที่ไม่แน่นอน
- ผลตอบแทนจากการผลิตที่ลดลง จึงทาให้
เกษตรกรบางรายเป็ นหนี ้, บางรายเลิกการ
เลี ้ยงกุ้ง/ปลา/ทานา, บางรายให้ เกษตรกรราย
อื่นเช่าทีด่ ินของตนเอง ฯลฯ เป็ นต้ น
- คนรุ่นใหม่ยงั คงมีร่วมทาการเกษตรกับ
ครอบครัว
ภาคการเกษตรแบบถดถอย
- เกษตรกรมีรายได้ จากการทานาลดลง
เนื่องจากต้ นทุนการผลิตที่สงู และความไม่
แน่นอนของราคาข้ าว
- มีเกษตรกรน้ อยรายที่พยายามทาเกษตร
อินทรี ย์เนื่องจากมีการจัดการที่เข้ มข้ นและยัง
ขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้ จากการผลิต
(เนื่องจากจาหน่ายข้ าวอินทรี ย์ในราคาเดียวกับ
ราคาข้ าวทัว่ ไป)
- โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังคงจากัดเรื่ อง
การขยายผลในพื ้นที่
- มีคนรุ่นใหม่น้อยรายที่สบื ทอดทาการเกษตร
ต่อจากครอบครัว

ประสบความสาเร็ จในการรวมกลุม่ เกษตรกร
- ประสบความสาเร็จในการรวมกลุม่ ของ
เกษตรกรเพื่อร่วมกันจัดการเรื่ องน ้า, การ
ปรับปรุงเทคนิคของการเลี ้ยงกุ้ง/ปลา, การเข้ าถึง
ปั จจัยการผลิตในราคาต่า, วางแผนการผลิตแบบ
มีสว่ นร่วม, มีการแปรรูปที่หลากหลาย และมีการ
จัดการด้ านการตลาดร่วมกัน
- ผลตอบแทนจากภาคการเกษตรเพิ่มขึ ้น
- คนรุ่นใหม่กลับมาทาการเกษตรร่วมกับ
ครอบครัวเพิม่ ขึ ้น

การผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ ร่วมกับการขยายผล
ของโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เกษตรกรประสบความสาเร็ จในการทาเกษตร
อินทรี ย์ควบคูก่ บั การดาเนินโครงการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ที่สามารถเชื่อมโยงกันในการกระจาย
ผลผลิตทางการเกษตร
- ลดต้ นทุนการผลิตข้ าว, เกษตรกรมีสขุ ภาพที่ดี
และมีสงิ่ แวดล้ อมที่ดีขึ ้น
- คนรุ่นใหม่หลายรายกลับมาทาการเกษตร

5.5 การวิเคราะห์ ภาพอนาคตด้ านการเกษตรในพืน้ ที่ชลประทานบางพลวง
จากภาพอนาคตด้ านการเกษตรใน 4 พื ้นที่หลักดังข้ างต้ นนัน้ สามารถนามาจัดกลุ่ม 2 ภาพอนาคตในเชิง
วิเคราะห์ในระดับพื ้นที่ชลประทานบางพลวง ดังต่อไปนี ้
5.5.1 ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคตที่สถานการณ์ ทุกอย่างดาเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้
มุง่ เน้ นแก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึง่ ในปั จจุบนั เป็ นหลัก)
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ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ : ไม่ประสบความสาเร็ จในปรั บปรุ งเรื่ องการบริ หารจัดการน ้า, การ
ปรั บเปลี่ยนระบบการผลิตในพื ้นที่ยังคงทาได้ อย่างจากัด , การงานร่ วมกันของเกษตรกรยังคงทาได้ จากัด , การ
พัฒนาเรื่ องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังคงทาได้ จากัด
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวส่วนใหญ่ในพื ้นที่ยงั คงไม่ประสบความสาเร็ จใน
การปรั บเปลี่ยนจากการผลิตข้ าวที่เผชิญกับการขาดอานาจในการต่อรองราคา สัดส่วนของเกษตรกรที่ทาเกษตร
ผสมผสานและเกษตรอินทรี ย์ยงั คงมีจานวนที่จากัด เกษตรกรบางกลุ่มได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐภายใต้
นโยบายสนับสนุนให้ เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นหลังการทานา อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่ ดาเนินการอยู่นนไม่
ั ้ ได้ มีการ
จัดการหรื อติดตามหลังจากเสร็ จสิ ้นการดาเนินงานของโครงการดังกล่าว
เกษตรกรหลายรายได้ ขายที่ดิน และบางรายให้ เกษตรกรจากตาบลอื่นที่ รวมถึงเกษตรกรจากต่างจังหวัด
(เช่น จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา) เช่าที่ดินทาการเกษตรของตนเอง โดยเกษตรกรที่มาเช่าพื ้นที่
ดังกล่าวนี ้มีการลงทุนเลี ้ยงปลา/กุ้งเป็ นหลัก เกษตรกรบางรายได้ ขายที่ดินให้ กบั บริ ษัทที่มีการลงทุน ทาการเกษตร
เชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ และสร้ างโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษัท ดังกล่าวได้ มีการลงทุนในเครื่ องจักรกลและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อจากัดแรงงานในด้ านการผลิต แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทกลุ่มนี ้ยังคงสร้ างโอกาสในการจ้ างแรงงานให้ กบั
คนในพื ้นที่ รวมถึงการลงทุนทาคันดินเพื่อป้องกันน ้าท่วมต่อพื ้นที่ของบริ ษัทที่ได้ ลงทุนนันเป็
้ นการก่อสร้ างที่ ทาให้
เกิดการกีดขวางการไหลของน ้าจึงทาให้ เกิดการระบายน ้าส่งผลให้ เกิดน ้าท่วมในพื ้นที่และบริ เวณใกล้ เคียงบ่อยครัง้
รวมทังในพื
้ ้นที่มีการแข่งขันในการเช่าที่ดินด้ วยอัตราค่าเช่าที่สงู เนื่องจากมีพื ้นที่ทาการเกษตรที่จากัด
ความพยายามในการปรับปรุ งเรื่ องการจัดการน ้าในพื ้นที่นนยั
ั ้ งคงไม่ประสบความสาเร็ จ เกษตรกรผู้ปลูก
ข้ าวยังคงปลูกข้ าวเป็ นพืชหลักในพื ้นที่ต่อไปโดยการมุ่งลดต้ นทุนการผลิตข้ าวและบางรายมีการปรับใช้ เทคโนโลยี
ร่ วมในระบบการผลิต (เช่น เครื่ องหยอดเมล็ดข้ าว หรื อการใช้ โดรนในการฉีดพ่นแปลงการผลิต) เพื่อยกระดับการ
ผลิตทางการเกษตร แต่อย่างก็ตาม เกษตรกรในพื น้ ที่ยังคงเผชิ ญกับปั ญหาอัตราค่าเช่าและค่าสูบนา้ ที่ เพิ่ มขึน้
เกษตรกรบางรายไม่สามารถที่จะจัดการกับปั ญหาดังกล่าวได้ จึงหยุดทาการเกษตรโดยหันไปประกอบอาชีพอื่น มี
เพียงเกษตรกรบางรายเท่านันที
้ ่สามารถเข้ าถึงน ้าชลประทาน โดยเกษตรกรดังกล่าวมีการลงทุนติดตังเครื
้ ่ องสูบน ้า
ของตนเองจากแม่น ้าและมีการขุดคลองส่งน ้าเพื่อสูบน ้าจากแม่น ้าปราจีนบุรีเข้ าในพื ้นที่การเกษตร
เกษตรกรมุง่ ที่จะลดต้ นทุนการผลิต โดยไม่ได้ ให้ ความสาคัญต่อการเพิ่มผลผลิต หรื อการเสริ มสร้ างอานาจ
ในการต่อรองราคาผลผลิต เกษตรกรมีรายได้ ผลตอบแทนทางการเกษตรในระดับที่ต่าและมีคนรุ่ นใหม่น้อยรายที่
สนใจมาทาการเกษตร โดยที่เกษตรกรกลุ่มนี ้ต้ องเผชิญกับข้ อจากัดในการเริ่ มต้ นทาการเกษตรในด้ านการเข้ าถึง
ที่ดินทาการเกษตร องค์ความรู้ และความเข้ าใจ/ยอมรับของครอบครัว
ในพื ้นที่ได้ มีการพยายามสนับสนุนการสร้ างกลุม่ เกษตรกรเพื่อให้ เกิดการปรับปรุงเทคนิคด้ านการผลิตและ
การตลาด โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลา/กุ้ง แต่อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มของเกษตรกรดังกล่าวนัน้ ไม่ประสบ
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ความสาเร็ จ เช่นเดียวกับการริ เริ่ มโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการขยายผลในพื ้นที่ได้ อย่างจากัดเนื่องจาก
ขาดการประสานงานร่ วมกันระหว่างหน่วยปฏิบตั ิการ รวมถึงเงินสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาพื ้นที่ท่องเที่ยวและ
การประชาสัมพันธ์นนมี
ั ้ อย่างจากัด
5.5.2 ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์)
ปั จจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ : การปรั บปรุ ง/พัฒนาการจัดการนา้ , ประสบความสาเร็ จในการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตร, กลุ่มเกษตรกรมีความเข้ มแข็ง, ประสบความสาเร็ จในการริ เริ่ มโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ.2572) มีหลากหลายโครงการที่เข้ าจัดการเพื่อสนับสนุนต่อพัฒนาการของ
ระบบการเกษตรในระดับพื ้นที่ เกษตรกรสามารถเข้ าถึงน ้าชลประทานที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ งด้ วย 2 เหตุผล ดังนี ้
1) มีการก่อสร้ างระบบการบริ หารจัดการน ้าที่ดีขึ ้นเนื่องจากข้ อตกลงของเกษตรกรร่ วมกับกรมชลประทาน โดยการ
ยอมรับให้ พื ้นที่เป็ นพื ้นที่รับน ้าในช่วงฤดูน ้าหลาก และ 2) กลุม่ ผู้ใช้ น ้ามีการบริ หารจัดการน ้าภายในกลุ่ม และมีการ
ประสานเกี่ยวกับการกระจายน ้าในพืน้ ที่ที่ ดีขึน้ เกษตรกรหลายรายที่ก่อนหน้ านีม้ ีการผลิตข้ าวที่มีการใช้ สารเคมี
ทางการเกษตรที่ เ ข้ มข้ น นัน้ ได้ มี ก ารพยายามปรั บ เปลี่ ย นระบบการผลิ ต เป็ น ข้ า วอิ น ทรี ย์ หรื อ การท าเกษตร
ผสมผสานภายใต้ การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ และมีบางรายที่เริ่ มต้ นทารู ปแบบการเกษตรดังกล่าวด้ วยตนเอง
เกษตรกรหลายรายมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพและปริ มาณผลผลิตทางการเกษตร แต่
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวนันมี
้ ความสัมพันธ์ กบั อุปสรรคและโอกาสที่เกิดขึน้ ประการแรกคือ เกษตรกรผู้เช่ามีความ
มัน่ คงในเข้ าใช้ ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ มีความมัน่ ใจในการลงทุนเพื่อปรับปรุ ง บารุ งดินและวัสดุอปุ กรณ์ ใน
การจัดการแปลงการผลิต ประการที่สองคือ องค์กรเกษตรกรหลายองค์กรประสบความสาเร็ จ นันได้
้ มีการเชื่อมโยง
กันในเรื่ องการสนับสนุนเรื่ องเทคนิคการผลิตเกษตรและการทาตลาดร่ วมกัน คนรุ่ นใหม่บางรายกลับมาเริ่ มต้ นทา
การเกษตรด้ วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี ้ 1) ผลตอบแทนทางด้ านรายได้ จากการทาการเกษตร (เช่น การทาเกษตร
อินทรี ย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรควบคูก่ บั การทาการเกษตร ฯลฯ), 2) เห็นโอกาสในการพัฒนาแปลงการผลิต
เชิงบวกในอนาคต, และ 3) นโยบายสนับสนุนการสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ของรัฐที่เอื ้อต่อการเริ่ มต้ นทาการเกษตรใน
พืน้ ที่ เช่น การแบ่งปั นผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้สูงอายุและเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่ต้องการเริ่ มต้ นทา
การเกษตร นอกจากนีใ้ นพืน้ ที่ยังประสบความสาเร็ จในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การเยี่ยมชม
สถานที่ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ การจัดทาบ้ านพักโฮมสเตย์ และการเยี่ยมชมแปลงการผลิต
เกษตรอินทรี ย์ เป็ นต้ น
ตารางที่ 4 เป็ นการสังเคราะห์ภาพอนาคตในระดับพื ้นที่ชลประทานบางพลวง

24

ตาราง 4 ตารางสังเคราะห์ภาพอนาคตในระดับพื ้นที่ชลประทานบางพลวง
ภาพอนาคตแบบ Business as Usual (ภาพอนาคต ภาพอนาคตแบบ Desired scenario (ภาพอนาคตที่พึง
ที่สถานการณ์ ทุกอย่ างดาเนินไปตามปกติ โดยไม่ ได้ ประสงค์ )
มุ่งเน้ นแก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึ่งในปั จจุบนั เป็ นหลัก)
o ไม่ประสบความสาเร็ จในการเปลีย่ นระบบการ
ผลิตแบบเกษตรเคมี และอานาจในการต่อรอง
ราคาผลผลิตยังคงมีจากัด
o ไม่ประสบความสาเร็ จในการปรับปรุง/พัฒนา
ด้ านการจัดการน ้า
o มุง่ เน้ นเรื่ องการลดต้ นทุนการผลิตแต่การพัฒนา
เรื่ องคุณภาพผลผลิตยังคงมีจากัด
o เกษตรกรบางรายไม่สามารถเผชิญกับข้ อท้ าทาย
ที่เกิดขึ ้นในแปลงการผลิต จึงทาให้ เกษตรกรกลุม่
นี ้เลิกทาการเกษตรและหันไปประกอบอาชีพอื่น
o เกษตรกรหลากหลายได้ ขายที่ดินทาการเกษตร
และบางรายให้ เกษตรกรที่มาจากพื ้นที่อื่นเช่า
ที่ดินของตนเอง
o มีการแข่งขันการเช่าที่ดินด้ วยราคาค่าเช่าทีเ่ พิ่ม
สูงขึ ้น
o มีคนรุ่นใหม่น้อยรายที่สนใจกลับมาทา
การเกษตร

o การปรับปรุงในการเข้ าถึง/การส่งน ้าชลประทานในช่วง
ฤดูแล้ ง
o เกษตรกรหลายรายได้ เริ่ มผลิตข้ าวอินทรี ย์ หรื อ การทา
เกษตรผสมผสานโดยได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐ และบางรายเริ่ มต้ นในการเปลีย่ นแปลงระบบการ
ผลิตดังกล่าวด้ วยตนเอง
o เกษตรกรผู้เช่ามีความมัน่ คงในการเช่าที่ดินเพิม่ มากขึ ้น
จึงทาให้ เกษตรกรกลุม่ นี ้มีความมัน่ ใจในการลงทุนด้ าน
วัสดุอปุ กรณ์ทางการเกษตรและด้ านการปรับปรุ งบารุง
ดินเพิ่มมากขึ ้น
o สถาบันเกษตรกรหลายแห่งประสบความสาเร็จในด้ าน
การให้ คาแนะนาเทคนิคการผลิตและการตลาดร่วมกัน
o คนรุ่นใหม่บางรายกลับมาเริ่ มต้ นทาการเกษตร โดย
ได้ รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐ
o ประสบความสาเร็ จในการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (ในการเชื่อมโยงกับระบบการผลิตเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน) และการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดทาให้ เป็ น
ที่ร้ ูจกั มากขึ ้น

6. กลยุทธ์ เพื่อให้ บรรลุภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์
6.1 แนวทางในการดาเนินงาน
6.1.1 การจัดการน้า
พื ้นที่โซนที่ 1
ในพื ้นที่มีการปรับปรุ งในการจัดการน ้าที่เอื ้อให้ เกษตรกรได้ รับนา้ ที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ งโดยครอบคลุม
พื ้นที่ทงหมดของสองต
ั้
าบล (ตาบลบางกุ้ง และตาบลท่างาม) และเกษตรกรมีต้นทุนการสูบน ้าที่ลดลง เพื่อให้ บรรลุ
ในการจัดการน ้าดังกล่าวนัน้ ประการแรกต้ องมี ชุดของแนวทางการดาเนินการในการปรับปรุงโครงสร้ างก่อสร้ าง
ชลประทานในระดับพื ้นที ่ ซึ่งประกอบด้ วย 1) ข้ อตกลงร่ วมกับเจ้ าของที่ ดิน ต่อการอนุญาตในการขยายพื น้ ที่
ชลประทานให้ ครอบคลุมทังสองต
้
าบล, 2) การสร้ างสระเก็บน ้าในพื ้นที่สาธารณะ (การสารวจเพื่อประเมินถึงความ
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เป็ นไปได้ ในการขุดสระในพืน้ ที่สาธารณะ) และการขุดลอกคูคลองพร้ อมกับการติดตังเครื
้ ่ องสูบนา้ บริ เวณปาก
ทางเข้ าคลองส่งน ้าเพื่อให้ มีปริ มาณการเก็บน ้าในพื ้นที่เพิ่มขึ ้น และ 3) การก่อสร้ างประตูระบายน ้าในคลองส่งน ้า
เพื่อเพิ่มการควบคุมการส่งน ้าใสแต่ละพื ้นที่ ประการที่สองการสร้ างข้อตกลงร่ วมกับสานักงานชลประทานเกี ่ยวกับ
การระบายน้าจากอ่างเก็บน้านฤบดิ นทรจิ นดาในการวางแผนการระบายน ้าที่เอื ้อต่อระบบการผลิตในช่วงฤดูแล้ ง
จากการทาข้ อตกลงร่ วมกันดังกล่าวเกษตรกรสามารถปรั บรอบการผลิตข้ าวให้ สมั พันธ์ กบั ช่วงการระบายนา้ จาก
อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดา ประการที่สามกลุม่ เกษตรกรได้ รับการสนับสนุนเครื่ องสูบน ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(เป็ นเครื่ องสูบนา้ แบบใช้ นา้ มันที่สะดวกในการขนย้ ายมากกว่าเครื่ องสูบนา้ แบบไฟฟ้า) เนื่องจากเครื่ องสูบนา้ ที่
เตรี ยมบริ การให้ พื ้นที่โดยสานักชลประทานนันมี
้ จานวนจากัดและเป็ นเครื่ องสูบน ้าเก่าจึงทาให้ ยากต่อการจัดสรร
น ้าให้ ทั่วพื ้นที่ โดยกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพืน้ ที่จะจัดการเครื่ องสูบน ้าดังกล่าวร่ วมกัน รวมถึงเกษตรกรสามารถใช้
เครื่ องสูบดังกล่าวเพื่อสูบน ้าเข้ าแปลงการผลิตของตนเอง
พื ้นที่โซนที่ 2
การปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านชลประทานสามารถเกิดขึ ้นได้ 3 ทางเลือก ดังต่อไปนี ้
1) ทางเลื อกที ่ 1 โครงการก่อสร้ างประตูระบายน้าบ้านวังชัน และปรับปากทางเข้าคลองหาดยางในรู ปแบบ
คลองรางตัวยู : โครงการก่อสร้ างประตูระบายนา้ บ้ านวังชัน ดังกล่าวจะถูกสร้ างขึน้ บริ เวณโค้ งแม่นา้
ปราจี น บุ รี บริ เ วณต าบลสัม พัน ธ์ อาเภอศรี ม หาโพธิ จังหวัด ปราจี น บุ รี พิ กัด หัวงานอยู่ ที่ 764575E
1549087N หลังจากการปรับทางเข้ าคลองหาดยางในรู ปแบบคลองรางตัวยูก็จะทาให้ คลองลึกขึ ้นกว่าเดิม
โดยตาแหน่งปากทางเข้ าคลองส่งนา้ ดังกล่าวจะตังอยู
้ ่เหนือโครงการก่อสร้ างประตูระบายนา้ บ้ านวังชัน
จากการก่อสร้ างดังกล่าวทาให้ ระดับน ้าในแม่น ้าเพิ่มสูงขึ ้นซึง่ เอื ้อต่อการผันน ้าเข้ าคลองส่งน ้าหาดยางได้
โดยไม่ต้องใช้ เครื่ องสูบน ้าเพื่อดึงน ้าจากแม่น ้าเข้ าคลองในการกระจายส่งน ้าให้ กบั พื ้นที่
2) ทางเลื อกที ่ 2 การปรับปากทางเข้าคลองหาดยางในรู ปแบบคลองรางตัวยู และเครื ่ องสูบน้ าไฟฟ้า:
ทางเลื อ กนี อ้ าจเกิ ดขึน้ ถ้ าหากโครงการก่ อสร้ างประตูร ะบายน า้ บ้ านวังชัน ไม่ ไ ด้ ดาเนิ น การก่ อสร้ าง
(เนื่องจากหน่วยงานที่ทางานเรื่ องสิ่งแวดล้ อมได้ ตอ่ ต้ านโครงการดังกล่าว เพราะอาจจะส่งผลกระทบและ
สร้ างความเสียหายต่อระบบนิเวศในแม่น ้าปราจีนบุรี) หลังจากการปรับทางเข้ าคลองหาดยางในรู ปแบบ
คลองรางตัวยูก็จะทาให้ คลองลึกขึ ้นกว่าเดิม ทาให้ น ้าสามารถไหลเข้ าคลองหาดยางโดยอาศัยแรงโน้ มถ่วง
ในช่วงฤดูแล้ ง แต่อาจจะมีบางช่วงที่เกษตรกรยังคงต้ องมีการสูบน ้าจากแม่น ้าเข้ าคลองเนื่องจากระดับน ้า
ที่ลดลง โดยสานักงานชลประทานจะช่วยสนับสนุนเครื่ องสูบน ้าไฟฟ้าให้ กบั พื ้นที่เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนค่า
สูบน ้าได้ ลงหากเมื่อเทียบกับเครื่ องสูบน ้าไฟฟ้าตัวเดิม
3) ทางเลื อกที ่ 3 การปรับปากทางเข้าคลองหาดยางในรู ปแบบคลองรางตัวยู และการติ ดตัง้ ท่อส่งน้าจาก
แม่น้าเข้าประตูระบายน้าคลองหาดยาง: โครงการนี ้สามารถดาเนินการได้ ในระยะเวลาสันโดยไม่
้
ต้องรอ
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การก่อสร้ างประตูระบายน ้าบ้ านวังชัน ถ้ าโครงการนี ้ดาเนินการแล้ วเสร็ จจะทาให้ เกษตรกรในพื ้นที่ไม่ต้อง
สูบน ้าจากแม่น ้าเข้ าคลอง เนื่องจากแม่น ้าจากแม่น ้าสามารถผันเข้ าท่อส่งน ้าเข้ าในคลองได้ โดยตรง
นอกจากนี ้ในพื ้นที่มีการปรับปรุ งการจัดการส่งน ้าที่ดีขึ ้นเนื่องจากมีการก่อสร้ างประตูระบายน ้าเพิ่มเติมใน
คลองสายหลักในพื ้นที่ ประกอบกับได้ มีการขุดลอกคลองส่งน ้าจึงทาให้ พื ้นที่มีน ้ากักเก็บที่เพิ่มขึ ้น
พื ้นที่โซนที่ 3
พืน้ ที่ต้องการให้ มีนา้ ที่ เพี ยงพอสาหรั บหรั บกิ จกรรมภาคการเกษตรให้ ครอบคลุมทัง้ พื น้ ที่ เพื่อให้ บรรลุ
ดังกล่าว ประการแรก คือ การขุดลอกคลองเพื่อให้ มีน ้าเก็บกักเพิ่มขึ ้น ประการที่สอง คือ การก่อสร้ างประตูระบาย
น้าในคลองสายหลักเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ มีการควบคุมการกระจายส่งน ้าที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะการจัดสรรน ้าให้ กับพื ้นที่บ่อ
เลี ้ยงปลา/กุ้ง และพื ้นที่ปลูกข้ าว ประการที่สาม คือ การขุดคลองชลประทานแทนการใช้ ท่อส่งน ้าใต้ ถนนสายหลัก
เพื่อให้ น ้าไหลผ่านได้ สะดวกในช่วงฤดูน ้าหลาก (โดยเฉพาะคลองน้ อยตาด ตาบลกระทุ่มแพ้ ว และคลองส่งน ้าที่อยู่
เขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา) ประการที่สี่ คือ เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการน ้าในพื ้นที่เพิ่มขึ ้น โดย
การจัดตัง้ คณะกรรมการร่ วมในการจัดการน้าระหว่างกลุม่ ผู้ใช้ น ้า (ตัวแทนเกษตรกรที่อยู่พื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า และ
ท้ ายน ้าของคลองส่งน ้าบางพลวง), องค์การบริ หารส่วนตาบล, และสานักงานโครงการส่งน ้าและบารุ งรักษาบาง
พลวง โดยประธานกลุ่มผู้ใช้ นา้ จะเป็ นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้ นา้ เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการร่ วม ส่วนในพืน้ ที่ที่ไม่มี
กลุ่มผู้ใช้ นา้ นัน้ แกนนาในหมู่บ้าน (เช่น ผู้ใหญ่ บ้าน และกานัน) จะเป็ นตัวแทนเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการร่ วม
บทบาทของคณะกรรมการร่ วมจะทาหน้ าที่ตดั สินใจในการก่อสร้ างและบารุ ง รักษาโครงการพื ้นที่ชลประทาน, การ
กระจายส่งน ้า (เป็ นการจัดการเวลาในการกระจายส่งน ้าร่ วมกันของเกษตรกรในพื ้นที่) และการจัดการประตูระบาย
น ้าและคลองส่งน ้า คณะกรรมการ่ วมดังกล่าวจะกระจายส่งน ้านันจะขึ
้
้นกับผลการสารวจของความต้ องการการใช้
น ้าในแต่ละพื ้นที่
พื ้นที่โซนที่ 4
การจัดการน ้าในพื ้นที่ได้ รับการปรับปรุ งเนื่องจาก ประการแรก คือ องค์การบริ หารส่วนตาบลมี ส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการน้าร่ วมกับสานักงานโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวงมากขึ้น ในด้ านการผันน ้าเข้ าประตู
ระบายน ้าในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ ประการที่สอง คือ การจัดทาข้ อตกลงร่ วมกันระหว่างเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดสรรน ้า
ในพืน้ ที่ที่สอดคล้ องกับกิจกรรมการเกษตรในพืน้ ที่นนั ้ ประการที่สาม คือ มีการก่อสร้ างประตูระบายนา้ ในพืน้ ที่
เพื่อให้ เอื ้อต่อการควบคุมในการกระจายส่งน ้าให้ แต่ละพื ้นที่
6.1.2 การปรับปรุงการจัดการแปลงการผลิ ตในปัจจุบนั
มีค วามจ าเป็ น ในการหนุนเสริ มให้ มีก ารลดหนี แ้ ละปลดหนี ใ้ ห้ กับ เกษตรกรเพื่ อเอือ้ ให้ เกษตรกรเพิ่ ม
ศักยภาพในการพัฒนา/ปรับปรุ งผลผลิตทางการเกษตร โดยการดาเนินงานของสานักงานกองทุนฟื น้ ฟูและพัฒนา
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เกษตรกรไม่เพียงที่จะช่วยเกษตรกรในการจัดการหนี ้เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยเกษตรกรปลดหนี ้ด้ วยเงื่อนไขเฉพาะในการ
คัดเลือกสนับสนุนเกษตรกร ในการสนับสนุนดังกล่าวจะเป็ นการหนุนเสริ มให้ กบั เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตที่เอื ้อให้ เกิดผลตอบแทนทางการผลิตได้ จริ ง (เช่น การทาเกษตรผสมผสาน และการทาเกษตรอินทรี ย์)
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ เกษตรกรจะไม่กลับมาเป็ นหนี ้อีกครั ง้ นอกจากนี ้การสนับสนุนเรื ่องเครื ่องจักรทางการเกษตร (เช่น
รถไถ) ให้ กบั พื ้นที่ยงั เป็ นการเอื ้อให้ เกษตรกรได้ เข้ าถึงเครื่ องจักรในพื ้นที่ได้ เพิ่มขึ ้น
6.1.3 เกษตรกรประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นงานร่ วมกัน
พื ้นที่โซนที่ 3
การเสริ มสร้ างศักยภาพและการสนับสนุนเพื่อช่วยในการจัดการด้ านการผลิตและการตลาดให้ กบั สหกรณ์
ผู้เลี ้ยงปลา/กุ้งในระดับพื ้นที่ โดยสหกรณ์ดงั กล่าวจะทาการหนุนเสริ มให้ กบั สมาชิกโดยการให้ บริ การหลายด้ านเพื่อ
ช่วยพัฒนาด้ านการผลิตปลา/กุ้ง (เช่น การจัดหาพันธุ์ปลา/กุ้งที่มีคณ
ุ ภาพ, อาหาร, ปูนขาว, ฯลฯ เป็ นต้ น) ด้ วย
ราคาพิ เศษและบริ การสินเชื่ อด้ วยอัตราดอกเบีย้ ต่าให้ กับสมาชิก นอกจากนีส้ หกรณ์ ยังได้ รับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ และองค์ความรู้ จากการฝึ กอบรมในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพในการเลี ้ยงปลา/กุ้งได้ ด้วยตนเองเพื่อลด
ต้ นทุนการผลิต รวมถึงการช่วยเหลือสมาชิกให้ สามารถลดปริ มาณการตายของปลา/กุ้ง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ในการให้ คาปรึ กษา ซึง่ ที มผูเ้ ชี ่ยวชาญดังกล่าวจัดจ้างโดยหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง (เช่น การสนับสนุนโดยสานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด, สานักงานประมง) เพื่อให้ ความช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ในระดับพื ้นที่
สหกรณ์ ให้ การสนับสนุนสมาชิกในด้ านการรั บรองมาตรฐานและการตลาด การรวมตัวของสหกรณ์ ใน
ระดับพืน้ ที่นนเป็
ั ้ นกลไกหลักในการเจรจา/เพิ่มอานาจในการต่อรองกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในด้ านการจัดซื ้อ
ปั จจัยการผลิตและการตลาด หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในพื น้ ที่ (เช่น สานักงานภายใต้ กระทรวงพาณิ ชย์ ) ให้ การ
สนับสนุนในการทางานเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์และการส่งออก นอกจากนี ้กลุม่ แปรรู ปปลา/กุ้งในพื ้นที่มีการจด
ทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชน โดยมีการทางานเชื่อมกันกับสหกรณ์ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรู ปร่ วมกัน
6.1.4 การเช่าที ด่ ิ นเพือ่ การเกษตร
เกษตรกรผู้เช่ามีความมั่นคงในการเช่าที่ ดินเพื่ อการเกษตรที่เพิ่ มขึน้ เนื่ องจาก ประการแรก คือ มีการ
เสริ มสร้ างศักยภาพร่ วมกันระหว่างเจ้ าของที่ดินและเกษตรกรผู้เช่า เกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจพระราชบัญญัติการ
เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประการที่สอง คือ ในการทาหนังสือสัญญาเช่าที่ดินต้ องประกอบด้ วยบุคคลที่สามซึง่ เป็ น
เจ้ าหน้ าของหน่วยงานรัฐเพื่อให้ แน่ใจว่ารายละเอียดของหนังสือสัญญาดังกล่าวอยู่ในกรอบการกฎหมายที่ปรับใช้
ในปั จจุบนั ประการที่สาม คือ ในการเจรจาต่อรองร่ วมกันระหว่างเจ้ าของที่ดินและเกษตรกรผู้เช่านันจะต้
้
องมีการ
ระบุการเช่าที่ดินด้ วยเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจง (โดยเฉพาะเรื่ องอัตราค่าเช่าและระยะเวลาเช่า) สาหรับระบบการ
ผลิตแบบเฉพาะในระดับพื ้นที่ เช่น เกษตรกรที่เช่าที่ดินเพื่อทาเกษตรอินทรี ย์นนสามารถเช่
ั้
าที่ดินได้ อย่างต่า 5-10 ปี
เป็ นต้ น ซึง่ เงื่อนไขเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทาให้ เกษตรกรผู้เช่า สามารถเอื ้อให้ เกิดปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตและผลผลิตทางการเกษตรได้ จริ งในพื ้นที่
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6.1.5 สนับสนุนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
สนับสนุนการสร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้ เพิ่มขึ ้น โดยมีการดาเนินการดังนี ้ ประการแรก คือ ให้ เงินอุดหนุนใน
การลงทุนเริ่ มต้ น และสนับสนุนในการช่วยเหลือคนรุ่ นใหม่ให้ เข้ าถึงเงินกู้ยืมที่ง่ายขึ ้น ประการที่สอง คือ เกษตรกร
รุ่ นใหม่มีการเชื่อมโยงกับโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในด้ านการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ประการที่สาม คือ
การปรั บปรุ งหลักสูตรการศึกษาให้ เกิดการสร้ างแรงบันดาลใจให้ กับคนรุ่ นใหม่กลับมาทาการเกษตร ประการ
สุดท้ าย คือ คนรุ่ นใหม่ต้องการเริ่ มต้ นทาการเกษตรถ้ าหากได้ รับการเสริ มสร้ างศักยภาพในด้ านเทคนิคการผลิตที่
ทันสมัย และสนับสนุนการเงินในการเริ่ มต้ นทาการเกษตร
6.1.6 ปรับปรุงด้านการผลิ ตแบบเกษตรผสมผสานและเกษตรอิ นทรี ย์
พื ้นที่โซนที่ 1
มีการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทาเกษตรผสมผสาน/เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรี ย์ และ
การลดต้ นทุนการเกษตร ในการสนับสนุนดังกล่าวควรอยู่ในลักษณะที่เอื ้อให้ เกษตรกรสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบี ้ยต่า และปั จจัยการผลิต (เช่น เมล็ดพันธุ์ และกล้ าพันธุ์) รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้ ในการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตเพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทในพื ้นที่
พื ้นที่โซนที่ 2
ในพื ้นที่มีการทาเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรี ย์เนื่องจากได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตดังกล่าวไม่ได้ จากัดว่าจะต้ องปรับเป็ นเกษตรอินทรี ย์หรื อเป็ นผลผลิต
ทางการเกษตรอื่นมาก่อนหน้ านี ้ นอกจากนีห้ น่วยงานรั ฐยังได้ มีการจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ เรื่ องการลดต้ นทุนการ
ผลิตให้ กบั เกษตรกร รวมถึงการฝึ กอบรมเรื่ องงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรอินทรี ย์ และ
ความมัน่ คงในการเช่าที่ดินก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ เกษตรกรสามารถเริ่ มต้ นทาเกษตรผสมผสานและเกษตร
อินทรี ย์
พื ้นที่โซนที่ 4
เพื่อให้ เกิดการพัฒนา/ปรั บปรุ งการผลิตข้ าวอินทรี ย์นนั ้ ประการแรกควรมีการสนับสนุนเกษตรกรเรื่ อง
เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรี ย์ที่มีคณ
ุ ภาพที่สามารถปรับให้ เข้ ากับบริ บทในพื ้นที่และให้ ผลผลิตที่สงู ประการที่สอง คือ ควร
มีองค์กรแบบเฉพาะเจาะจงที่ตงั ้ ขึน้ มาเพื่อให้ องค์ความรู้ เรื่ องการผลิตแบบอินทรี ย์และหนุนเสริ มเกษตรกรด้ าน
การตลาด รวมถึงให้ การสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้ กบั กลุ่มเกษตรกรด้ านองค์ความรู้ ด้านการผลิตถึงแม้ ว่าจะสิ ้นสุด
โครงการสนับสนุน ประการที่สาม คือ ควรมีโครงการที่จัดตังขึ
้ ้นแบบเฉพาะ ในการสร้ างความตระหนักและความ
เข้ าใจให้ กบั เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริ โภคเกี่ยวกับการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์
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6.1.7 สนับสนุนการท่องเที ย่ วชุมชนเชิ งนิ เวศโดยเชื อ่ มกับตลาดในระดับท้องถิ่ น
พื ้นที่โซนที่ 1
แนวทางการสนับสนุนเพื่อให้ เกษตรกรสามารถควบคุมเรื่ องราคาผลผลิตทางการเกษตร ประการแรกคือ
การสนับสนุนด้ านการแปรรู ปและช่องทางการตลาดโดยเชื่อมกับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศเพื่อเพิ่มโอกาสใน
ด้ านการตลาด ประการที่สอง คือ การประชาสัมพันธ์ ตลาดชุมชนให้ เป็ นที่ร้ ู จักในวงกว้ าง ประการที่สามคือ ยังมี
ผู้บริ โภคน้ อยรายที่เข้ าใจความแตกต่างของระบบการผลิตแบบเกษตรเคมี เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรี ย์
ดังนัน้ จึง จาเป็ นต้ องสร้ างความตระหนักให้ กับผู้บริ โภคให้ เข้ าใจความแตกต่างในระบบการผลิตดังกล่าวผ่าน
ทางการให้ ข้อมูลตรงระหว่างจากเกษตรกรและผู้บริ โภคโดยตรง หรื อผ่านทางการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนแปลงการ
ผลิต หรื อผ่านทางสื่อ ประการที่สี่ คือ สนับสนุนการพัฒนาในการรวมกลุ่มของเกษตรที่เอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต ประการที่ห้า คือ การสร้ างแปลงการผลิตต้ นแบบในพื ้นที่ในการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้ กบั นักท่องเที่ยว
ที่ ส นใจด้ านการเกษตรได้ เข้ ามาแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ร่ วมกับ เกษตรกร ประการที่ หก คือ ในการดาเนิ นงานการ
ท่ องเที่ ย วชุมชนเชิ งนิ เวศในปั จ จุบัน นัน้ ควรมี ก ารหนุน เสริ มให้ กับ ชุมชนอย่ างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการติดต่ อ
ประสานงานที่เป็ นแบบบูรณาการ (เช่น แนวทางการเชื่อมโยงโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้ านค้ า
ชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศในพื ้นที่)
พื ้นที่โซนที่ 4
การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศให้ ทวั่ พื ้นที่โดยการดาเนินงานร่ วมกับชุมชน องค์การบริ หาร
ส่วนตาบล และหน่วยงานรั ฐที่ เกี่ ย วข้ องในการพัฒ นาแผนงานเพื่ อให้ การสนับสนุนโครงการและการก่อสร้ าง
พื ้นฐาน (เช่น การทาถนน เป็ นต้ น) โครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศมีความเชื่อมโยงกับการตลาดในระดับพื ้นที่
(เช่น ตลาดน ้า ร้ านค้ าชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณริ มถนนสายหลัก ฯลฯ เป็ นต้ น) และมีการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในระดับ
พื ้นที่และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในวงกว้ างมากขึ ้น (เช่น กิจกรรมการล่องเรื อเพื่อไปสักการะไหว้ เป็ นต้ น)
6.1.8 การสังเคราะห์ กลยุทธ์ เพือ่ ให้บรรลุภาพอนาคตด้านการเกษตร
ตารางที่ 5 เป็ นการสรุ ปแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุกลยุทธ์ในแต่ละด้ านที่เอื ้อให้ เกิดภาพอนาคตที่
พึงประสงค์ โดยมีการจัดกลุม่ ของแนวทางการดาเนินงานในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี ้
ตาราง 5 แนวทางการดาเนินงานหลักเพื่อให้ บรรลุกลยุทธ์ในแต่ละด้ านที่เอื ้อให้ เกิดภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์
องค์ ประกอบหลัก

ระดับของแนวทางใน ข้ อเสนอของแนวทางในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน

1.การปรับปรุง/พัฒนา
ด้ านการจัดการน ้า

ระดับพื ้นที่

 สร้ างประตูระบายน ้าตลอดเส้ นคลองชลประทานเพื่อ
ปรับปรุงเรื่ องการกระจายส่งน ้าให้ กบั พื ้นที่
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ระดับของแนวทางใน ข้ อเสนอของแนวทางในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
พื ้นที่โซนที่ 1
 ขยายพื ้นทีค่ ลองชลประทานให้ ครอบคลุมมากขึ ้น
 สนับสนุนการสร้ างสระเก็บน ้าในพื ้นที่สาธารณะเพื่อเก็บกัก
น ้า
 สร้ างข้ อตกลงร่วมกันระหว่างเกษตรกร และสานักงาน
ชลประทานเกี่ยวกับช่วงเวลาในการระบายน ้าอ่างเก็บน ้า
นฤบดินทรจินดา
 สนับสนุนเครื่ องสูบน ้าแบบใช้ น ้ามันให้ กบั พื ้นที่
 การขุดลอกคลอง
พื ้นที่โซนที่ 2
 กลุม่ ผู้ใช้ น ้ายกระดับเป็ นองค์กรจัดสรรน ้าให้ กบั พื ้นที่
ใกล้ เคียง
 การปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการจัดการน ้า โดยไม่
ต้ องใช้ เครื่ องสูบน ้าตรงจากแม่น ้า
 การขุดลอกคลอง

2.การพัฒนาด้ านการ
จัดการแปลงการผลิต

ระดับชาติ

พื ้นที่โซนที่ 3
 การขุดลอกคลองและก่อสร้ างประตูระบายน ้าเพิม่ ในพื ้นที่
 สร้ างคลองส่งน ้าแทนการใช้ ทอ่ ระบายน ้าที่อยูใ่ ต้ ถนนสาย
หลัก
 สร้ างคณะกรรมการร่วมเพื่อการจัดการน ้าซึง่ ประกอบด้ วย
ตัวแทนเกษตรกร องค์การบริ หารส่วนตาบล และสานักงาน
โครงการส่งน ้าและบารุงรักษาบางพลวง
พื ้นที่โซนที่ 4
 สร้ างการมีสว่ นร่วมขององค์การบริ หารส่วนตาบลในการ
บริ หารจัดการเกี่ยวกับระบบการเปิ ด-ปิ ดประตูระบายน ้าใน
ระดับพื ้นที่
 สร้ างข้ อตกลงระหว่างเกษตรกรในการกระจายส่งน ้าให้ กบั
พื ้นที่
พื ้นที่โซนที่ 1
 การปรับโครงสร้ างหนี ้ให้ กบั เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
และการสนับสนุนการยกเลิกหนี ้ให้ กบั เกษตรกรที่ผา่ น
เงื่อนไขเป็ นรายกรณีด้วยเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจง
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ระดับของแนวทางใน ข้ อเสนอของแนวทางในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน

3.ประสบความสาเร็จ
ในการรวมกลุม่ ของ
เกษตรกร

ระดับพื ้นที่

ระดับพื ้นที่/จังหวัด

5.ความมัน่ คงในการ
เช่าทีด่ ินทาการเกษตร
มีเพิ่มขึ ้น

ระดับพื ้นที่

6. ส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิง
นิเวศโดยเชื่อมโยงกับ
ตลาดในพื ้นที่

ระดับพื ้นที่/จังหวัด

พื ้นที่โซนที่ 3
 สหกรณ์ให้ บริ การแก่สมาชิกในการปรับปรุงด้ านการเลี ้ยง
ปลา/กุ้ง
 การจัดจ้ างทีมผู้เชี่ยวชาญให้ คาแนะนาเรื่ องการเลี ้ยงปลา/
กุ้งให้ กบั เกษตรกรในพื ้นที่
พื ้นที่โซนที่ 3
 สหกรณ์ได้ รับการสนับสนุนในการผลิตอาหารปลา/กุ้ง
ภายใต้ การดาเนินงานของสหกรณ์เพื่อบริ การแก่สมาขิก
 เครื อข่ายสหกรณ์ได้ ร่วมกันในการจัดซื ้อปั จจัยการผลิตและ
ทาการตลาดร่วมกัน
 ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐในการเชื่อมโยงตลาด
ส่งออก
 เกิดการรวมร่วมของเกษตรกรในด้ านการแปรรูป และร่วมจด
ทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชน
 การเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กบั เกษตรกรผู้เช่าและผู้ให้ เช่า
เกี่ยวกับพระราชบัญญัตกิ ารเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 การทาหนังสือสัญญาการเช่าในแต่ละครัง้ ต้ องประกอบด้ วย
บุคคลที่สามเพื่อรับรองในความเป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
 กาหนดอัตราค่าเช่าและช่วงระยะเวลาการเช่าแบบ
เฉพาะเจาะจงให้ กบั แปลงการผลิตที่มงุ่ ให้ เกิดความยัง่ ยืนใน
ระบบการผลิต
พื ้นที่โซนที่ 1
 เสริ มสร้ างศักยภาพของเกษตรกรให้ สามารถกาหนดราคา
ด้ วยตัวเองโดยการดาเนินงานการผ่านกลุม่ มุง่ ทาการผลิต
สินค้ าเกษตรที่มคี ณ
ุ ภาพ
 พัฒนาตลาดชุมชนเพื่อให้ เกษตรกรสามารถจาหน่าย
ผลผลิตโดยตรงกับผู้บริ โภค
 สร้ างแปลงการผลิตต้ นแบบเพื่อเป็ นสถานที่แลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ร่วมกับผู้บริ โภค
 การริ เริ่ มจัดตังกิ
้ จกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศเพื่อสร้ าง
โอกาสทางการตลาดในการจาหน่วยผลผลิตทางการเกษตร
พื ้นที่โซนที่ 4
 สร้ างสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน
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ระดับของแนวทางใน ข้ อเสนอของแนวทางในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน

ระดับจังหวัด

7.การพัฒนาในการทา ระดับพื ้นที่
เกษตรแบบผสมผสาน
และเกษตรอินทรี ย์

8.การสร้ างเกษตรกรรุ่น ระดับพื ้นที่
ใหม่
ระดับชาติ

 การประชาสัมพันธ์สถานที่ทอ่ งเทีย่ วของชุมชน
 พัฒนาโครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศโดยร่วมกับชุมชน
องค์กรบริ หารส่วนตาบล และหน่วยงานรัฐทีเ่ กี่ยวข้ องในการ
ก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน และแผนการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื ้นที่
 การประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชนให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง
 เชื่อมกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด
พื ้นที่โซนที่ 3
 สนับสนุนให้ เข้ าถึงเงินทุนดอกเบี ้ยต่า และสนับสนุนปั จจัยการ
ผลิตให้ กบั เกษตรกร (เช่น กล้ าพันธุ์)
 เสริ มสร้ างศักยภาพให้ กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตทางการเกษตร
พื ้นที่โซนที่ 4
 การจัดหาพันธุ์ข้าวที่มีคณ
ุ ภาพให้ กบั เกษตรกร
 มีองค์กรแบบเฉพาะเจาะจงที่ตงขึ
ั ้ ้นมาเพื่อให้ องค์ความรู้ เรื่ อง
การผลิตแบบอินทรี ย์และหนุนเสริ มเกษตรกรด้ านการตลาด
 ควรมี ก ารด าเนิ น งานโครงการสนับสนุน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในด้ านการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพของกลุม่
 สร้ างความตระหนัก ในความเข้ า ใจเกี่ ย วกับการท าเกษตร
อินทรี ย์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริ โภค
 หนุนเสริ มเกษตรกรรุ่นใหม่ในการจาหน่ายผลผลิตในตลาด
ชุมชนโดยเชื่อมโยงกับการท่องเทีย่ วชุมชนเชิงนิเวศ
 สนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้ยมื ให้ กบั คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ
กลับมาเริ่มต้ นทาการเกษตร
 ปรับระบบการเรี ยนการสอนเพื่อปลูกฝังให้ คนรุ่นใหม่กลับมา
ทางานในภาคการเกษตร
 การสนับสนุนเครื่ องจักรกลทางการเกษตร องค์ความรู้การ
ผลิตที่ทนั สมัย และเงินทุนให้ คนรุ่นใหม่ในลักษณะเป็ น
โครงการทาเกษตรโดยผ่านการรวมกลุม่ ของเกษตรกรใน
ระดับพื ้นที่
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6.2 ความเชื่อมโยงของแนวทางเพื่อบรรลุภาพอนาคตในระดับพืน้ ที่ชลประทานบางพลวง
จากแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุภาพอนาคตดัง ตารางที่ 5 นัน้ สามารถจัดกลุ่มได้ เป็ น 6 ชุดการ
ดาเนินงาน (ตามภาพที่ 4) แนวทางการดาเนินงานดังกล่าวสามารถเริ่ มดาเนิ นการได้ ทนั ที แต่ชุดการดาเนินงาน
ด้ านการปรั บปรุ งการจัดการนา้ การเช่าที่ดินทางการเกษตรมีความมั่นคงมากขึน้ , และกลุ่มเกษตรกรมีความ
เข้ ม แข็ ง จะเป็ น แนวทางการด าเนิ น งานที่ เอื อ้ ต่อ ความประสบความส าเร็ จ ในการปรั บ ปรุ งด้ านการผลิ ต และ
ผลตอบแทนทางการเกษตร (เช่น การทาเกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรี ย์) เช่นเดียวกันในการดาเนินการนี ้จะ
เป็ นแนวทางที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ เอื ้อต่อการบรรลุภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์
ภาพ 4 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการเกษตรเพื่อให้ เอื ้อต่อการบรรลุภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์
ภาคเกษตรกรรมที่ย่ งั ยืนในพืน้ ที่ชลประทานบางพลวง ใน
อนาคต 10 ปี ข้ างหน้ า พ).ศ.2572)

ปรับปรุงด้ านการ
จัดการน ้า
มีความมัน่ คงในการ
เช่าที่ดินมากขึ ้น
สถาบันเกษตรกรมี
ความเข้ มแข็ง

ปรับปรุงด้ านการ
ผลิต และ
ผลตอบแทนทางการ
เกษตร: การทา
เกษตรผสมผสาน
และเกษตรอินทรีย์

การท่องเที่ยวชุมชน

การสร้ างเกษตรกรรุ่น
ใหม่

6.3 แนวทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ มากที่สุดในแต่ ละพืน้ ที่
ตารางที่ 6 เป็ น (ร่ าง) ของแนวทางที่แต่ละพืน้ ที่ต้องการให้ เกิดมากที่สดุ โดยตารางดังกล่าวมาจากการ
อภิปรายร่ วมกับหน่วยปฏิบตั ิการในพื ้นที่ และเป็ นการประเมินรายบุคคลของผู้เข้ าร่ วมในเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง การร่ วมหาแนวทางเพื่อให้ บรรลุภาพอนาคตด้ านการเกษตรในระดับพื ้นที่ โดยการประเมินในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่
เกษตรกรให้ ความสาคัญเป็ นลาดับแรกคือการเข้ าถึงระบบชลประทานที่ดีขึ ้นเนื่องจากการก่อสร้ างโครงการพื ้นฐาน
ชลประทาน และมีการจัดการส่งกระจายน ้าในพื ้นที่อย่างเป็ นระบบ

34

ตาราง 6 แนวทางที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นมากที่สดุ ในแต่ละพื ้นที่
การปรับปรุ ง ความ
เรื่องการ
มั่นคงใน
จัดการนา้
การเช่ า
ที่ดนิ ทา
การเกษตร
มีเพิ่มขึน้

สนับสนุนการ
การเปลี่ยน
ระบบการเผ
ลิตมุ่งสู่การทา
เกษตร
ผสมผสาน
และเกษตร
อินทรีย์

เขตพื ้นที่โซนที่ 1 เป็ น
***
***
พื ้นที่ปลูกข้ าว ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นเกษตรกรราย
ย่อย
เขตพื ้นที่โซนที่ 2 เป็ น
***
**
พื ้นที่ปลูกข้ าว ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นเกษตรกรราย
ขนาดกลาง
เขตพื ้นที่โซนที่ 3 เป็ น
***
*
พื ้นที่บอ่ เลี ้ยงปลา/กุ้ง
เป็ นหลัก
เขตพื ้นที่โซนที่ 4 เป็ น
***
***
พื ้นที่ปลูกข้ าว
บางส่วนมีการทา
เกษตรผสมผสานและ
บ่อเลี ้ยงกุ้ง
หมายเหตุ: *** สาคัญมาก; สาคัญปานกลาง; * สาคัญน้ อย

เกษตรกร
มีการ
รวมกลุ่ม
เพื่อ
สนับสนุน
สมาชิก
ด้ านการ
ผลิตและ
การตลาด

การ
ส่ งเสริม
การ
ท่ องเที่ยว
ชุมชนเชิง
นิเวศ

สนับสนุน
การสร้ าง
เกษตรกร
รุ่ นใหม่

**

*

***

***

***

*

**

***

*

***

*

*

***

**

***

**

6.4 ข้ อเสนอแผนการทางานด้ านการจัดการนา้
ในระหว่างการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงท้ ายของโครงการนัน้ ผู้เข้ าร่ วมได้ ร่วมจัดทารายละเอียด
ของแผนการทางานด้ านการจัดการน ้า โดยได้ แลกเปลี่ยนในประเด็นดังต่อไปนี ้ 1) การเพิ่มรายละเอียดแผนการ
ทางาน 2) แนวทางเพื่อให้ บรรลุภาพอนาคตดังกล่าวจะนามาปฏิบตั ิการได้ จริ งในพืน้ ที่ได้ อย่างไร ควรจะเริ่ มจาก
ขันตอนใดเป็
้
นอันดับแรก และ 3) หน่วยปฏิบตั ิการใด (กลุ่มเกษตรกร, องค์การบริ หารส่วนตาบล, และหน่วยงาน
รั ฐ) ควรมีส่วนร่ วมในการดาเนิ น งานดังกล่าว และใครควรท าหน้ าที่ หลักในการประสานงานและติดตามการ
ดาเนินงานในพื ้นที่
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แนวทางการดาเนินงาน
ควรมีการจัดตังชุ
้ ดคณะกรรมการจัดการชลประทาน ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการหลักในระดับพืน้ ที่
ชลประทานบางพลวง จานวน 1 คณะทางาน และคณะอนุกรรมการในระดับพื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า และท้ ายน ้าใน
พืน้ ที่ชลประทานบางพลวง จานวน 3 คณะทางาน ซึ่งในแต่ละคณะกรรมการนัน้ จะประกอบด้ วย ตัวแทนจาก
สานักงานโครงการส่งน ้าและบารุ งรักษาบางพลวง, ตัวแทนจากองค์การบริ หารส่วนตาบลในแต่ละพื ้นที่ , ตัวแทน
จากกลุม่ ผู้น ้าและแกนนาในระดับพื ้นที่ (เช่น ผู้ใหญ่บ้าน และกานัน) สาหรับคณะกรรมการจัดการชลประทานหลัก
นันจะประกอบด้
้
วยตัวแทนจากสานักงานจังหวัด , สานักงานโครงการส่งน ้าและบารุ งรั กษาบางพลวง, องค์การ
บริ หารส่วนตาบล, กลุม่ ผู้ใช้ น ้าและแกนนาในระดับพื ้นที่ ที่เป็ นตัวแทนจากพื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้าและท้ ายน ้าในพื ้นที่
ชลประทานบางพลวง
บทบาทของหน่ วยปฏิบัตกิ าร (กลุม่ เกษตรกร, องค์การบริ หารส่วนตาบล, และหน่วยงานรัฐ)
แกนนาในระดับพื ้นที่จะทาการคัดเลือกในแต่ละตาบลเพื่อทาหน้ าที่ในการประสานงาน โดยเฉพาะในด้ าน
ตารางการผลิตทางการเกษตรและการจัดการน ้า
สานักงานโครงการส่งนา้ และบารุ งรั กษาบางพลวงจะทาหน้ าที่ เก็บรวบรวมและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
โครงการก่อสร้ างพื ้นฐานชลประทาน แผนที่ทางการเกษตร และรอบการผลิตของผลผลิตทางการเกษตร พร้ อมกับ
การรายงาน/แจ้ งสถานการณ์ เกี่ ยวกับทรั พยากรนา้ (ปริ มาณ, ระดับความเค็ม) ที่ เป็ นปั จจุบันให้ กับแกนน า
เกษตรกรในระดับพื ้นที่โดยตรง
องค์การบริ หารส่วนตาบลจะเป็ นหน่วยปฏิบตั ิการที่สาคัญในการประสานงานระดับพืน้ ที่ในระดับตาบล
ด้ วยกัน
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการจัดการชลประทาน/คณะอนุกรรมการจัดการชลประทาน
คณะกรรมการจะทาหน้ าที่ในการกาหนดรอบการผลิตทางการเกษตรและแผนการจัดการนา้ รวมถึงมี
บทบาทร่ วมในการตัดสิน ใจเกี่ ย วกับการเปิ ด -ปิ ดประตูระบายน า้ ในพื น้ ที่ ภาพรวม โดยในการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการนันได้
้ รับการสนับสนุนงบการดาเนินงานงานบางส่วนจากองค์การบริ หารส่วนตาบลในแต่ละพื ้นที่ที่
บรรจุแผนการดาเนินงานจัดการน ้าในแผนการพัฒนาระดับตาบล
นอกจากนี ค้ ณะกรรมการยัง มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการสนับ สนุ น การด าเนิ น งานของข้ อ เสนอแผนการ
ดาเนินงานจัดการน ้า (ตามหัวข้ อ 6.1) ดังต่อไปนี ้
 การปรับปรุ งโครงการก่อสร้ างพื ้นฐานชลประทานเพื่อเลี่ยงการสูบน ้าตรงจากแม่น ้า
 การก่อสร้ างประตูระบายน ้าในคลองสายหลักเพื่อควบคุมการกระจายส่งน ้าที่ดีขึ ้น
 การยกระดับกลุม่ ผู้ใช้ น ้าบางกลุม่ ให้ เป็ นหน่วยบริ การน ้าให้ กบั พื ้นที่ข้างเคียง
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ควรมีการสารวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการก่อสร้ างพื ้นฐานชลประทานให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่
จากนัน้ ควรมีการร่ วมพิจารณาถึงการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ให้ ชัดเจน (เช่ น กรณี ความเสียหายจาก
สภาวะน ้าท่วม เป็ นต้ น)
7. สรุ ป: บทเรี ยนที่สาคัญ และทิศทางการดาเนินงานต่ อไป
การวิเคราะห์ ในครั ง้ นีไ้ ด้ แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่ างหัวข้ อต่ างๆ ที่ระบุไว้ ในการศึกษานี ้
เป็ นอย่ า งมาก ยกตัว อย่ า งเช่ น ความมั่น คงในการเช่ า ที่ ดิน ท าการเกษตรที่ เพิ่ มขึ น้ ท าให้ เกษตรกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากข้ าวเคมีไปสูก่ ารผลิตทางการเกษตรรู ปแบบอื่น หรื อการทาเกษตรอินทรี ย์ โดยความ
มัน่ คงในการเช่าที่ดินทาการเกษตรที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวอาจเป็ นสิ่งที่สาคัญต่อการเอื ้อให้ คนรุ่ นใหม่ ที่ต้องการเริ่ มต้ น
ทาการเกษตรแต่มีเงินทุนไม่เพียงพอในการซื ้อดิน เช่นเดียวกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศอาจ
เป็ นการเอื ้อต่อการสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับเกษตรกรรุ่ นใหม่ นอกจากนีย้ ังมีการเชื่อมโยงระหว่างแนวทางในการ
ดาเนินงานที่สามารถทาได้ ในระดับพื ้นที่ (เช่น การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน, ตลาดชุมชน) รวมถึงแนวทาง
การดาเนินงานที่ต้องการริ เริ่ ม/จัดตังในระดั
้
บชาติ (เช่น การสนับสนุนเกษตรกร, การเพิ่มความมัน่ ในการเข้ าถึงที่ดิน
เช่าเพื่อการเกษตร
ปั ญหามลภาวะเนื่องจากการปลูกข้ าวเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้ สารเคมีฯ มากนันมี
้ ความสาคัญต่อเกษตรกร
ที่ต้องการเปลี่ยนมาปลูกพืชอินทรี ย์ อย่างไรก็ตามสาหรั บเกษตรกรรายอื่น รวมถึงเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลา/กุ้งนันให้
้
ความสาคัญในด้ านมิติด้านสิ่งแวดล้ อมของการทาการเกษตรน้ อยมาก โดยปั ญหาดังกล่าวไม่ได้ มีการอภิปรายมาก
นักในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีเพียงการกล่าวไว้ ในภาพอนาคตที่ พึงประสงค์ว่า การรั บรองมาตรฐานของ
กิจกรรมการเกษตรนัน้ จะทาให้ เกิดการพัฒนาในด้ านการผลิตข้ าวและเลี ้ยงปลา/กุ้ง รวมถึงช่วยในการปรั บปรุ ง
ระบบการผลิตในแง่การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
หน่ วยปฏิบัติการ (กลุ่มเกษตรกร, หน่ วยงานภายใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , และองค์ การ
บริ หารส่ วนตาบล) ในระดับพืน้ ที่มีความสนใจและได้ เข้ าร่ วมในกระบวนการวิจัยอย่ างต่ อเนื่อง ถึงแม้ ใน
บางครัง้ ที่หน่วยปฏิบตั ิการในระดับพื ้นที่ดงั กล่าวมีความรู้ สกึ ยากในการทาความเข้ าใจถึงประโยชน์จาการใช้ เวลา
ร่ วมกันอภิปรายเรื่ อง “ภาพอนาคตใน 10 ปี ข้างหน้ า” เนื่องจากเกษตรกรและเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานส่วนใหญ่นนั ้
มักจัดเวทีการประชุมเพื่อร่ วมอภิปรายการจัดการปั ญหาในกรอบระยะเวลาอันสัน้ แต่การดาเนินงานของงานวิจยั
ในครั ง้ นี แ้ สดงให้ เห็น ถึงความสนใจในการทางานในกรอบระยะเวลาปานกลาง (10 ปี ) เนื่ องจาก 1)ปั ญหา
บางอย่างที่เป็ นตัวแปรที่สาคัญในอนาคตแต่มกั ไม่มีการกล่าวถึง ดังเช่นปั ญหาการเช่าที่ดินทาการเกษตรหรื อการ
สร้ างเกษตรกรรุ่ นใหม่ และ 2) ในการทางานในกรอบระยะเวลาปานกลาง (10 ปี ) ทาให้ หน่วยปฏิบตั ิการในระดับ
พืน้ ที่สามารถวางภาพอนาคตที่พึงประสงค์ซึ่งอาจแตกต่า งจากสถานการณ์ ปัจจุบัน เช่นการพัฒนาสหกรณ์ ใน
หลายแห่งเพื่อเชื่อมโยงในระบบการผลิตและการตลาดปลา/กุ้งร่ วมกัน เป็ นต้ น
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ในช่วงแรกของโครงการได้ มงุ่ เน้ นการดาเนินงานเป็ นระดับตาบล คือ หนึง่ ตาบลต่อหนึง่ พื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ เป็ น
การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรและสร้ างความเชื่อมัน่ ระหว่างหน่วยปฏิบตั ิการในระดับพื ้นที่ ส่วนในช่วง
ระยะที่ สองของโครงการได้ มีการยกระดับพืน้ ที่การศึกษาเชื่อมกับตาบลอื่นๆ ในพืน้ ที่ชลประทานบางพลวง แต่
หน่วยปฏิ บัติการในพื น้ ที่ตาบลอื่นนัน้ มีความรู้ สึกยากที่ จะเข้ าใจกระบวนการทัง้ หมดของการสร้ างภาพอนาคต
ดังนัน้ จึง ทาให้ มีหน่วยปฏิ บัติการน้ อยรายจากตาบลอื่น เข้ าร่ วมในเวที ประชุมเชิ งปฏิ บัติการในการจัดทาภาพ
อนาคต และร่ วมหาแนวทางเพื่อให้ บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ในช่วงที่ผ่านมา การที่มีหน่ วยปฏิบัติการจาก
ตาบลอื่นมีส่วนร่ วมในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการน้ อยรายนัน้ เนื่องจากหน่ วยปฏิบัติการดังกล่ าวไม่ ได้ เข้ า
ส่ ว นร่ วมในการด าเนิ น งานของโครงการตั ง้ แต่ เ ริ่ มแรก ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญ ที่ จ ะต้ อ งสร้ าง
ความสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยปฏิบตั ิการในพื ้นที่ให้ มีความเข้ าใจในกระบวนการร่ วมกัน
โครงการวิจยั ได้ มีการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการหลายครัง้ ร่ วมกับกับกลุ่มเกษตรกรและเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เช่นตัวแทนจากองค์ การบริ หารส่วนตาบล, คณะกรรมการลุ่มนา้ , เจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , และนักวิชาการหรื อผู้เชี่ยวชาญ (เช่น พระราชบัญญัติทรั พยากรนา้ ) ในการ
ดาเนินงานนี ้ช่วยสร้ างการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ระหว่างหน่วยปฏิบตั ิการดังกล่าว ซึง่ ให้ ความสาคัญกับเวทีประชุม
เชิงปฏิบตั ิการที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกันในบรรยากาศการแลกเปลี่ยนที่สร้ างสรรค์
ขัน้ ตอนการดาเนินงานของโครงการในระยะต่ อไปนัน้ จะเป็ นการร่ วมค้ นหาหน่วยปฏิบตั ิการในระดับ
พื ้นที่เพื่อเข้ าร่ วมในการดาเนินงานของแต่ละแนวทางที่เอื ้อให้ บรรลุภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์ , หน่วยปฏิบตั ิการควร
ใดทาหน้ าที่หลักในการประสานงานในการดาเนิ นงาน, และข้ อเสนอแนวทางเพื่อให้ บรรลุภาพอนาคตดังกล่าว
สามารถนาไปบูรณาการกับนโยบาย/แผนการดาเนินงานที่มีอยู่ปัจจุบนั หรื อบรรจุให้ เป็ นแนวทางการดาเนินงานใน
ระดับจังหวัด/ชาติได้ อย่างไร อย่างไรก็ตามการดาเนินงานภายใต้ แนวทางดังกล่าวไม่จาเป็ นที่จะต้ องริ เริ่ มในกรอบ
ของนโยบายเท่านัน้ แต่สามารถริ เริ่ มโดยการทางานร่ วมกันของหน่วยปฏิบตั ิการในระดับพื ้นที่
8. ภาคผนวก: การประเมินภาพอนาคตจากผู้เข้ าร่ วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ
ภาพที่ 5 แสดงให้ เห็นถึงผลการประเมินจากผู้เข้ าร่ วมที่ ส่วนใหญ่ต้องการให้ ภาพอนาคตที่พึงประสงค์
เกิ ดขึน้ เนื่ องจากคนกลุ่มนี เ้ ห็นโอกาสที่ จะได้ รับผลตอบแทนทางการเกษตรที่ เพิ่ มขึน้ และมีความยั่งยื น และมี
ผู้เข้ าร่ วมบางราย (เช่น เกษตรกรที่ทาเกษตรผสมผสานในพืน้ ที่ตาบลบางกุ้ง /ตาบลดงกระทงยาม/หาดยาง และ
เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์ในพื ้นที่ตาบลบางแตน) ได้ รับประโยชน์จากการทาเกษตรแบบทางเลือกซึง่ เป็ นหนึ่งใน
ภาพอนาคตที่ผ้ เู ข้ าร่ วมต้ องการให้ เกิดขึ ้น
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ภาพ 5 ภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์จากการประเมินโดยผู้เข้ าร่ วมในเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ ในระดับตาบล

ภาพอนาคตที่ทกุ อย่างยังคงดาเนินไปตามปกติไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ไม่ต้องการให้ เกิดขึ ้น

ต้ องการให้ เกิดขึ ้นน้ อยมาก

รวม

ต.บางปลาร้ า, บางขาม และกระทุม่ แพ้ ว

ต.บางแตน

ต.ดงกระทงยาม และหาดยาง

ต.บางกุ้ง

รวม

ต.บางปลาร้ า, บางขาม และกระทุม่ แพ้ ว

ต.บางแตน

ต.ดงกระทงยาม และหาดยาง

ต.บางกุ้ง

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือก
ต้ องการให้ เกิดขึ ้นปานกลาง

ต้ องการให้ เกิดขึ ้นเป็ นอย่างมาก

(กราฟแสดงถึงเปอร์ เซ็นต์ ผลการประเมิ นโดยผูข้ ้าร่วมในเวทีประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การฯ ในระดับตาบล จานวน 4 ครัง้ – ซึ่ งอยู่
ขัน้ ตอนวิ ธีการวิ จยั ที ่ 5)
ผู้เข้ าร่วมในเวทีประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง การจัดทาภาพอนาคตด้ านการเกษตร ทัง้ 4 ครัง้ นันได้
้ ผลการประเมิน
การเกิดขึ ้นของภาพอนาคตด้ านการเกษตรทีค่ ล้ ายคลึงกัน โดยผู้เข้ าร่วมเชื่อว่าภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์สามารถเกิดขึ ้นได้
(ตามภาพ 6) เนื่องจากความมัน่ ใจต่อปัจจัยขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ (เช่น การปรับปรุงพระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, การปรับปรุงเรื่ องการจัดการน ้า, ประสบความสาเร็ จในการทาเกษตรผสมผสาน การทาเกษตร
อินทรี ย์ และการทางานร่วมกันของเกษตรกร) ที่อาจทาให้ เกิดภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์ดงั กล่าว
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ภาพ 6 การประเมินโดยผู้เข้ าร่วมในเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ ต่อความเป็ นได้ ของการเกิดภาพอนาคตที่พงึ ประสงค์

ภาพอนาคตที่ทกุ อย่างยังคงดาเนินไปตามปกติไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ไม่เกิดขึ ้นแน่นอน

รวม

ต.บางปลาร้ า, บางขาม และกระทุม่
แพ้ ว

ต.บางแตน

ต.ดงกระทงยาม และหาดยาง

ต.บางกุ้ง

รวม

ต.บางปลาร้ า, บางขาม และกระทุม่
แพ้ ว

ต.บางแตน

ต.ดงกระทงยาม และหาดยาง

ต.บางกุ้ง

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

ภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือก

อาจจะเกิดขึ ้นได้

ค่อนข้ างจะเกิดขึ ้นได้

เกิดขึ ้นอย่างแน่นอน

(กราฟแสดงถึงเปอร์ เซ็นต์ผลการประเมิ นโดยผูข้ ้าร่ วมในเวทีประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การฯ ในระดับตาบล จานวน 4 ครั้ง – ซึ่ งอยู่
ขัน้ ตอนวิ ธีการวิ จยั ที ่ 5)
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