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1. เป้าหมายการศกึษาภาพอนาคตด้านการเกษตร 

ภาคการเกษตรถือวา่เป็นสิ่งท่ีช่วยค า้จนุด้านเศรษฐกิจและสงัคมของวิถีชีวิตในพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง 

จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยเกษตรกรในพืน้ท่ีนัน้ได้มีการปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในด้านทรัพยากรน า้, ห่วงโซ่

มลูค่าการผลิตด้านการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงภายใต้ของครอบครัวเกษตรกร ซึง่ท าให้เกิดความท้าทายท่ีมี

ปฏิสมัพันธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ

เกษตรกรผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ทางการเกษตรท่ีลดลง นอกจากนีย้งัพบว่า มีเกษตรกรจ านวนหลายราย (โดยเฉพาะ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทัง้รายย่อยและรายกลาง) ติดกับดักวงจรอุบาทว์ ท่ีมีสัดส่วนท่ีมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมขึน้ ดังภาพ

ตอ่ไปนี ้

 

โครงการ Doubt เป็นงานวิจยัท่ีด าเนินงานโดยหลากหลายสถาบนั (สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมจาก

เวปไซต์ http://deltasoutheastasia-doubt.com/) ส าหรับการด าเนินงานในประเทศไทยนัน้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

สนบัสนนุการแลกเปลี่ยนร่วมกบัหน่วยงานระดบัปฏิบตัิการในพืน้ท่ีชลประทานบางพลวงในการจดัท าภาพอนาคต

ด้านการเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้า ภาพอนาคตดงักลา่วเป็นการร่วมกนัแก้ไขปัญหาวงจรอบุาทว์ดงัท่ีกล่าวข้างต้น 

โดยเฉพาะประเดน็เร่ือง; 

- ท าอย่างไรให้มีน า้ท่ีเพียงพอต่อกิจกรรมภาคการเกษตร ในด้านปริมาณน า้, ระดบัความเค็ม และการ

จดัการน า้ท่วม 

- ท าอย่างไรเพ่ือท่ีจะให้แน่ใจได้วา่กิจกรรมภาคการเกษตรสามารถสร้างรายได้ท่ีท าให้เกษตรกรอยู่ได้จริงใน

ระบบการผลิตนัน้ๆ (และเป็นการท าการกษตรแบบลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม) 

- ท าอย่างไรที่จะสามารถท าให้คนรุ่นใหมห่นักลบัมาท าการเกษตรเพ่ิมขึน้ 

การผลิตทางการเกษตร ทรพัยากรน ้า  
ลกัษณะโครงสรา้งทางการเกษตร 

ขอ้จ ากดัในการปรบัตวัเพือ่เพิม่
ผลผลติทางการเกษตร 

น ้าท่วม 

ประชากรภาคการเกษตรมี
อายุทีเ่พิม่ขึน้ การรุกล ้าของ

น ้าเคม็ในช่วง
ฤดแูลง้ 

มรีายไดจ้ากการท า
นาในระดบัทีต่ ่า 

เกษตรกรรายย่อย และราย
กลาง: มผีูม้าสบืทอดท า
เกษตรจ านวนน้อยราย 

เป็นขอ้จ ากดัต่อการท า
เกษตรแบบผสมผสาน 

สญัญาเช่าท่ีดินเป็น
แบบระยะสัน้ 

http://deltasoutheastasia-doubt.com/
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2. ขอบเขตพืน้ท่ีงานวิจยั 

เขตพืน้ท่ีบางพลวงเป็นพืน้ท่ีราบลุม่ซึง่ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกจงัหวดัปราจีนบรีุ และตัง้อยู่ฝ่ังซ้ายของแม่น า้

ปราจีนบรีุ (ดงัภาพท่ี 1) พืน้ท่ีในบริเวณดงักลา่วมีความหลากหลายของระบบการท าการเกษตร โดยเฉพาะการท า

นา (ทัง้พืน้ท่ีขนาดเล็ก และขนาดกลาง), และการเลีย้งปลา/กุ้ ง โดยพืน้ท่ีโดยส่วนใหญ่ขึน้กบัโครงการส่งน า้และ

บ ารุงรักษาบางพลวง 

ภาพท่ี 1 ขอบเขตพืน้ท่ีงานวิจยั 

 

พืน้ท่ีศกึษาภายใต้งานวิจยัมี 4 พืน้ท่ีหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

- ต าบลบางกุ้ง มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นเกษตรกรผู้ปลกูข้าวรายย่อย 

- ต าบลดงกระทงยาม และหาดยาง มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นเกษตรกรผู้ปลกูข้าวรายใหญ่ 

- ต าบลบางแตน มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นเกษตรกรรายขนาดกลาง และมีกลุม่ข้าวอินทรีย์อยู่ในพืน้ท่ี 

- ต าบลบางปลาร้า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ว มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นการเลีย้งบ่อกุ้ง/ปลาเป็นหลกั 
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3. ระเบียบวิธีการวิจยั 

ในระยะแรกของโครงการได้ด าเนินงานใน 4 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1) การวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมลูเบือ้งต้นในระดบัต าบล: การเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วง

ท่ีผ่านมา, การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน, โครงสร้างด้านการเกษตร, การจดัการน า้ และโครงสร้าง

ทางด้านอายุในระดับต าบล (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเวปไซต์ http://deltasoutheastasia-

doubt.com/) ซึ่งข้อมูลดงักล่าวนีส้ามารถท าให้ทราบถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต

ระดับต าบล รวมทัง้ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปได้ท่ีส่งผลต่อด้านการเกษตรใน

ระดบัลุม่น า้ปราจีนบรีุ/ระดบัจงัหวดั และระดบัชาติ 

2) ท าการสมัภาษณ์ผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต าบล, ก านนั, ผู้ ใหญ่บ้าน, และเกษตรกรในภาพอนาคต

ด้านการเกษตรในระดับต าบล โดยผู้ ให้สัมภาษณ์ได้สะท้อนภาพอนาคตในสถานการณ์ท่ียังคงเดิม

เหมือนกบัปัจจบุนั และภาพอนาคตแบบทางเลือกท่ีอยากให้เกิดขึน้ในด้านการเกษตรของพืน้ท่ีงานวิจยั  

3) งานวิจยัได้จดัเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการในการจดัท าภาพอนาคตในแตล่ะต าบลของพืน้ท่ีงานวิจยั (จ านวน 

4 ครัง้) โดยมีผู้ เข้าร่วมทัง้หมด 82 ราย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก

องค์การบริหารสว่นต าบล และเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องในการสนบัสนนุเร่ืองการเกษตรในระดบัต าบล) จ านวน 

31 ราย, ผู้น าชมุชน (ก านนั สารวตัรก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) จ านวน 25 ราย สมาชิกของ

กลุม่เกษตรกรและกลุ่มผู้ ใช้น า้ จ านวน 12 ราย และเกษตรกรท่ีอยู่ในพืน้ท่ี จ านวน 14 ราย ในช่วงการจดั

กระบวนการจดัท าภาพอนาคตนัน้ ผู้ เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนในประเด็นเร่ืองปัจจยัท่ี

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดบัต าบล, ระดบัลุม่น า้/จงัหวดั, และระดบัชาติ บนฐาน 1) การประเมินถึง

ปัจจยัการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา, และ 2) การน าเสนอถึงปัจจยัการเปลี่ยนแปลงท่ี

ส าคัญในปัจจุบัน และอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า หลังจากนัน้เป็นการให้ภาพอนาคตท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์ผู้ แทนในระดบัต าบล และผู้ เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนและปรับเนือ้หาของภาพอนาคตใน

ระดบัต าบลอีกครัง้ เพ่ือเติมภาพอนาคตด้านการเกษตรในพืน้ท่ีในภาพรวมท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ เมื่อได้ภาพ

ท่ีชดัเจนดงักลา่วจงึให้ผู้ เข้าร่วมได้ประเมินถงึระดบัความเป็นไปได้และระดบัความต้องการท่ีอยากให้ภาพ

อนาคตนัน้เกิดขึน้ 

4) จากภาพอนาคตดงักล่าวข้างต้น งานวิจัยได้ท าการเช่ือมโยงภาพอนาคตในระดบัพืน้ท่ีชลประทานบาง

พลวง โดยได้ท าการสมัภาษณ์ต าบลท่ีมีบริบทและคณุลกัษณะด้านการเกษตรท่ีใกล้เคียงกบัพืน้ท่ีศกึษา

หลกั ได้แก่ ต าบลท่างาม ต าบลบางเดชะ ต าบลบางพลวง ต าบลบางเตย ต าบลบางยาง ต าบลคู้ล าพัน 

และต าบลไผ่ละเลือด ซึง่ผู้ ให้สมัภาษณ์ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารสว่นต าบล ปลดัองค์การบริหาร

สว่นต าบล และผู้น าชมุชน (ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน และประธานกลุม่ผู้ ใช้น า้) งานวิจยัได้ท าการรวบรวมข้อมลู

http://deltasoutheastasia-doubt.com/
http://deltasoutheastasia-doubt.com/
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ทัว่ไปเก่ียวกบัโครงการสร้างการเกษตรของต าบลดงักล่าว พร้อมกบัแลกเปลี่ยนกบัผู้ ให้สมัภาษณ์ในการ

ประเมินถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงภาพอนาคตท่ีเป็นไปได้ใน

ภาคการเกษตร จากนัน้น าเสนอภาพอนาคตเบือ้งต้นในระดบัต าบลจากขัน้ตอนท่ี 3 เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน

กบัผู้ ให้สมัภาษณ์ถงึความเช่ือมโยงหรือคล้ายคลงึตอ่พืน้ท่ีต าบลของตนมากน้อยเพียงใด 

ในระยะท่ีสองของโครงการวิจยัฯ อยู่ในช่วงการสมัภาษณ์ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีสงักดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และส านกังานจงัหวดั เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจดัเวทีเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการจดัท าภาพอนาคต

ด้านการเกษตรในระดบัพืน้ท่ีบางพลวง ร่วมกบัผู้แทนระดบัต าบลของพืน้ท่ีงานวิจยั 

4. ผลการศกึษา 

4.1. การเปลีย่นแปลงในช่วงทีผ่่านมาของพืน้ทีภ่ายใตโ้ครงการวิจยัฯ 

4.1.1. ประชากรผูสู้งอาย ุ

อายโุดยเฉลี่ยของภาพรวมประชากร (ไมใ่ช่เฉพาะประชากรภาคการเกษตร) ในพืน้ท่ีงานวิจยัพบว่า มีอายุ

เฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึน้ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ภาพท่ี 2) ซึง่จะเห็นได้วา่ต าบลท่ีท าการเกษตรท่ีมีผลการตอบแทนทางรายได้

ท่ีดี (โดยเฉพาะการเลีย้งกุ้ง/ปลา และการปลกูข้าวในพืน้ท่ีขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง) นัน้มีอายุโดยเฉลี่ยท่ีต ่ากว่า

ประชากรในต าบลบางกุ้ งเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีปลกูข้าวขนาดเล็กซึง่จ ากดัต่อโอกาสในการสร้างก าไรทางการเกษตร

ของเกษตรกรในพืน้ท่ี 

ภาพท่ี 2 พฒันาการของอายโุดยเฉลี่ยใน 4 พืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตงานวิจยั 

 

 

 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Bang Kung

Dong Krathong Yam and
Hat Yang

Bang Pla Ra, Bang Kham
and Kra Thum Paew

Bang Taen

2550               2552               2554                2556               2558              2560                 

ต.บางกุ้ง 

ต.ดงกระทงยาม และหาด
ยาง 

ต.บางปลาร้า, บางขาม 
และกระทุม่แพ้ว 

ต.บางแตน 
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4.1.2. การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดิ่น 

ตารางท่ี 1 เสนอภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในแตล่ะพืน้ท่ีภายใต้โครงการวิจยั 

ต าบลบางกุง้ 

ต าบลบางกุ้ งเป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรในการท านาเป็นหลกั โดยมีพืน้ท่ีปลูกไม้ผล (เช่น มะม่วง มะพร้าว 

และกล้วย) ตลอดแนวแมน่ า้ปราจีนบรีุซึง่เป็นพืน้ท่ีดอนท่ีอยู่บริเวณรอบบ้านของเกษตรกร เกษตรกรปลกูไม้ผลเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือนเป็นหลกัและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม แต่หลงัจากน า้ท่วมครัง้ใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 และ 2556 

ท่ีผ่านมาท าให้พืน้ท่ีปลกูไม้ผลดงักล่าวได้รับความเสียหาย และราคาไม้ผลตกต ่า เกษตรกรจึงไม่ได้มีการปลกูเพ่ิม 

ประกอบกบัพืน้ท่ีดงักลา่วสว่นใหญ่ถูกแทนท่ีด้วยพืน้ท่ีชุมชน และเกษตรกรบางรายเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีจาก

นาเป็นการท าสวนเกษตรผสมผสาน แต่การท านายงัคงถือเป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรหลกัของเกษตรกรในพืน้ท่ีต าบล

บางกุ้ง  

ต าบลดงกระทงยาม และหาดยาง  

ในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมานัน้ พืน้ท่ีต าบลดงกระทงยาม และหาดยางเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการปลกูไม้ผล เช่น มะม่วง 

มะพร้าว และกล้วย ในรอบบริเวณบ้านของคนในชมุชนซึง่อยู่บนพืน้ท่ีดอน และมีการขุดเจาะบ่อน า้ตืน้ ร่วมกบัการ

ใช้น า้จากแหล่งน า้ธรรมชาติ (หนองน า้) เพ่ือเป็นน า้เพ่ืออปุโภคบริโภค การขยายพืน้ท่ีชุมชนในช่วงท่ีผ่านมาท าให้

พืน้ท่ีการปลูกไม้ผลลดลง แต่พืน้ท่ีการท านาถือเป็นการเกษตรหลกัของคนในพืน้ท่ีตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมี

ปรับเปลี่ยนการผลิตจากนาปีเป็นนาปรังหลงัจากมีระบบชลประทานเข้ามาในพืน้ท่ี  เกษตรกรบางรายมีการปรับ

พืน้ท่ีท านาของตนเองเป็นสวนเกษตรผสมผสานโดยการถมท่ีให้สงูขึน้เพ่ือป้องกนัน า้ท่วม หรือบางรายมีการขยาย

ไม้ผลจากบริเวณรอบบ้านมาปลกูท่ีรอบคนันาเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้เสริมให้กบัครอบครัว 

ต าบลบางปลาร้า, บางขาม และกระทุ่มแพว้  

ในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมานัน้ พืน้ท่ีมีการพัฒนาในด้านการเลีย้งสัตว์น า้เป็นอย่างมาก (ยกเว้นบริเวณทิศ

ตะวันออกของต าบลกระทุ่มแพ้วซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรยังคงท านาเป็นหลัก) ส่วนพืน้ท่ีไม้ผล (เช่น มะม่วง และ

มะพร้าว) มีพืน้ท่ีลดลง เน่ืองจากน า้ท่วม, ดินเปรีย้ว (โดยเฉพาะต าบลบางขาม) และราคาไม้ผลท่ีตกต ่า โดย

เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีมีการปลกูไม้ผลนัน้เป็นเกษตรกรท่ีอพยพมาจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีประสบการณ์การ

ปลกูไม้ผล 

ต าบลบางแตน 

การปลกูข้าวถือเป็นการท าการเกษตรหลกัในต าบลบางแตน และมีพืน้ท่ีบางส่วนมีการเลีย้งกุ้ ง /ปลา จาก

การขยายพืน้ท่ีเมือง เช่น พืน้ท่ีชุมชน โรงงาน และถนน ท าให้พืน้ท่ีท าการเกษตรลดลง  นอกจากนีก้ารขยายพืน้ท่ี
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เมืองบางส่วนขวางเส้นทางการไหลของเส้นคลองธรรมชาติเดิม จึงท าให้ในพืน้ท่ีเกิดการระบายน า้ได้ช้า และเกิด

ปัญหาน า้ท่วมบ่อยครัง้ 

ตารางท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีขอบเขตของงานวิจยั ในช่วงปี พ.ศ.2545 และ 2559 

ขอบเขตพืน้ท่ี
งานวิจยั 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ.2545 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 

1.ต าบลบางกุ้ง 

  
2.ต าบลดง
กระทงยาม และ
หาดยาง 

ต าบลดงกระทงยาม 

 
ต าบลหาดยาง 

 

ต าบลดงกระทงยาม 

 
ต าบลหาดยาง 

 
3.ต าบลบางปลา
ร้า, บางขาม และ
กระทุ่มแพ้ว 

ต าบลบางปลาร้า 

 

ต าบลบางปลาร้า 

 



8 
 

ต าบลบางขาม 

 
ต าบลกระทุ่มแพ้ว 

 

ต าบลบางขาม 

 
ต าบลกระทุ่มแพ้ว 

 
4.ต าบลบางแตน 

  
หมายเหตุ: ความหมายของแถบสีในแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน: สีเขียว = พืน้ท่ีนา, สีแดง = ไม้ยืนต้น, สีเหลือง = 

ไม้ผล, สีฟ้า =  เพาะเลีย้งสตัว์น า้, และสีเทา = พืน้ท่ีเมือง (เช่น ชมุชน, ถนน, โรงงาน ฯลฯ) 

4.1.3. ปัจจยัขบัเคลื่อนต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั (ในอดีต, ปัจจุบนั และอนาคต) และผลที่เกิดข้ึนจาก

ปัจจยัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวต่อพืน้ที่ในภาพรวม 

ปัจจยัการการขบัเคลื่อนท่ีส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีภาพรวม ซึง่สามารถแยกได้เป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ การจดัการน า้, การจดัการด้านการเกษตร, การขยายพืน้ท่ีเมือง และราคาของผลผลิตทางการเกษตร โดย

ตารางท่ี 2 ได้แสดงถงึผลลพัธ์จากปัจจยัการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว มีดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 2 ปัจจยัการขบัเคลื่อนท่ีส าคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีภาพรวมของงานวิจยั 

ระดับของ
การ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลง ช่วงปี 
พ.ศ.2545-2561 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ ปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงช่วงปี 
พ.ศ.2562-2572 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ 

ระดับต าบล ขาดการบริหารจดัการ
น า้ท่ีเป็นระบบ 

น า้ไมเ่พียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

  

การปรับระบบการปลกู
ข้าวท่ีพึง่พาปัจจยัการ
ผลิตภายนอกไร่นา (เช่น 
เคร่ืองจกัรกลทาง
การเกษตร และสารเคมี
สงัเคราะห์ทางการ
เกษตร) 
 

ต้นทนุการผลิตสงู จาก
การพึง่พาเคร่ืองจกัรกล
ทางการเกษตร, 
สารเคมีฯ, และการจ้าง
แรงงาน 

ยงัคงเดิม ยงัคงเดิม 

ความสมัพนัธ์ในด้านวิถี
ชีวิตคนในชมุชนลดลง 

ปฏิสมัพนัธ์ของของคน
ในชมุชนลดลง 

ยงัคงเดิม ยงัคงเดิม 

การขยายพืน้ท่ีเมือง 
(เช่น การขยายถนน) 

ขวางเส้นทางระบายน า้ ยงัคงเดิม ยงัคงเดิม 

ระดับพืน้ที่
ชลประทาน
บางพลวง/
ลุ่มน า้
ปราจีนบุรี 

การขยายโรงงาน
อตุสาหกรรมในพืน้ท่ีต้น
น า้ 

- มลภาวะทางน า้ 
- ปริมาณน า้จืดลดลง
ในช่วงฤดแูล้ง 
- ขวางเส้นทางระบาย
น า้ 

ยงัคงเดิม ยงัคงเดิม 

เข่ือนห้วยสะโหมง 
(ตัง้แต ่พ.ศ.2559 เป็น
ต้นมา) 

- ปัญหาการเกิดน า้ท่วม
ลดลง 
- การรุกล า้ของน า้เคม็
ลดลงในช่วงฤดแูล้ง 

พืน้ท่ีชลประทานใต้
เข่ือนห้วยสะโหมง 

ปริมาณน า้จืดลดลง

ในช่วงฤดแูล้ง 

  การก่อสร้างประตู
ระบายน า้บ้านวงัชนั 

อยู่ระหวา่งการ

พิจารณาโครงการฯ 

ระดับชาติ ความสามารถท าก าไร
จากการท านาลดลง 

คนรุ่นใหมข่าดความ
สนใจในการกลบัมา
ท างานในภาค

ราคาผลผลิตทาง
การเกษตร (ราคาข้าว, 
กุ้ง, และปลา) ไม่

เหมือนเดิม 
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นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยการขับเคลื่อนอนาคตท่ีมีความเฉพาะ และส่งผลกระทบในแต่ละพืน้ท่ีภายใต้

ขอบเขตงานวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

- ต าบลบางกุ้ง: การควบคมุการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกิดการปฏิบตัิได้จริงในพืน้ท่ี 

- ต าบลดงกระทงยาม และหาดยาง: การเข้าถงึน า้ชลประทาน 

- ต าบลบางปลาร้า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ว: การรวมกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพฒันาทกัษะด้านการ

ผลิต และความสามารถในการท าก าไรของการเลีย้งกุ้ง/ปลา 

- ต าบลบางแตน: การพฒันาในด้านการปลกูข้าวอินทรีย์ และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

4.2. ภาพอนาคตในระดบัต าบล 

ภาพอนาคตด้านการเกษตรท่ีมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทจริงในแต่ละต าบลระหว่างการ

จดัเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการฯ ร่วมกบัผู้แทนของต าบลในพืน้ท่ีของงานวิจยั ซึง่สามารถน าเสนอได้ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1. ต าบลบางกุง้ 

ปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัในอดีต ปัจจบุนั และในอนาคตท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนในพืน้ท่ีต าบลบางกุ้งสามารถ

น าเสนอพร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้ ดงัตารางท่ี 3 ดงันี ้

ตารางท่ี 3 ปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัในอดีต ปัจจบุนั และในอนาคตท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีต าบลบางกุ้ง 

การเกษตร โดยย้าย
ออกจากชมุชนท างาน
ในเมือง/โรงงาน
อตุสาหกรรม 

แน่นอน  

ระดับของ
การ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลง ช่วงปี 
พ.ศ.2545-2561 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ ปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงช่วงปี 
พ.ศ.2562-2572 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ 

ระดับต าบล   การจดัการระบบ
ชลประทานในพืน้ท่ี 

เกษตรกรมีความ
มัน่ใจในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
เป็นเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ระดับชาติ พรบ.การเช่าท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม  ยงัขาด

- ความไมม่ัน่คง
เร่ืองท่ีดินเพ่ือ

พรบ.การเช่าท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม  ปฏิบตัิได้

- มีความมัน่คงตอ่
การเช่าท่ีดินมากขึน้ 
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ภาพอนาคตท่ีทกุอย่างยงัคงด าเนินไปตามปกติไมม่ีการเปลี่ยนแปลง: ภาคการเกษตรถดถอย 
ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญ: เกษตรกรอายุเพ่ิมขึน้, รายได้จากการปลกูข้าวลดลง, ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเร่ือง
ระบบการเช่าท่ีดิน และการจดัการพืน้ท่ีชลประทาน 

ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเองได้มีการปรับพืน้ท่ีปลกูพืชอย่าง

อื่น (เช่น การปลกูส้มโอ) เกษตรกรกลุ่มนีม้ีการลงทุนในท่ีดินเพ่ือป้องกนัการเกิดน า้ท่วม โดยถมดิน หรือท าคนัดิน

ล้อมรอบแปลงการผลิต อย่างไรก็ตามยงัคงเป็นเกษตรกรส่วนน้อยประมาณ 10% ท่ีมีพืน้ท่ีท าการเกษตรเป็นของ

ตนเองท่ีเร่ิมท าระบบการเกษตรดงักลา่ว เกษตรกรหลายรายมีพืน้ท่ีท่ีอยู่ห่างจากแม่น า้และคลองสายหลกัจึงท าให้

ต้องเผชิญกบัน า้ชลประทานท่ีไม่เพียงพอในช่วงฤดแูล้ง นอกจากนีเ้กษตรกรส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีต าบลบางกุ้ งนัน้เช่า

ท่ีดินเพ่ือการท านา จากข้อจ ากดัเร่ืองการเช่าท่ีดินและการเข้าถึงน า้ท่ีเพียงพอต่อการเกษตร ท าให้เกษตรกรยากท่ี

จะท าการเกษตรแบบผสมผสาน ดงันัน้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงท านาในขนาดพืน้ท่ีท่ีจ ากดัและเป็นการผลิตท่ีใช้

สารเคมีทางการเกษตรท่ีเข้มข้นซึง่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในด้านปัญหาสขุภาพ , ต้นทุนการผลิตท่ีสงู และการ

ปนเปือ้นของสารเคมีตกค้างในน า้และในดิน รวมถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลกูข้าวในพืน้ท่ีขนาดเล็ก

อยู่ในระดบัท่ีต ่า ผลดงักล่าวท าให้พืน้ท่ีท านาส่วนใหญ่ขายให้กบัคนจากภายนอกชุมชนเพ่ือสร้างบ้าน โดยเฉพาะ

คนจากนอกพืน้ท่ีท่ีมาท างานในโรงงานอตุสาหกรรมท่ีอยู่ใกล้กับต าบลบางกุ้ง นอกจากนีค้นรุ่นใหม่ไม่สนใจท างาน

ด้านการเกษตร แต่ท างาน (ไป-กลบั) โรงงาน มีเพียง 10% ของคนรุ่นใหม่กลุ่มนีท่ี้มีท่ีดินมรดกจากพ่อแม่และ

กลบัมาท าการเกษตร 

ภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลือก: การท าเกษตรแบบผสมผสาน 

ปัจจัยขับเคล่ือนที่ส าคัญ: เกษตรกรอายเุพ่ิมขึน้, รายได้จากการปลกูข้าวลดลง, เกิดการปรับปรุงข้อตกลงในการ
เช่าท่ีดิน, เกิดการปรับปรุงการจดัการระบบน า้ชลประทาน 

ในช่วงปี พ.ศ.2563-2572 ได้มีการปรับปรุง พ.ร.บ.การเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ

ปฏิบตัิใช้ได้จริงในระดบัพืน้ท่ี โดยเจ้าของท่ีดินต้องให้เช่าได้ขัน้ต ่า 10 ปี ด้วยอตัราค่าเช่าท่ีควบคมุภายใต้ พ.ร.บ.

ก าหนดและจ ากัดเจ้าของขายท่ีดินเพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบอื่น ประกอบกับมีการปรับปรุงการจดัการ

ระบบน า้ชลประทานท่ีท าให้เกษตรกรเข้าถึงน า้ในช่วงฤดแูล้ง จึงท าให้เกษตรกรรายย่อยมีความรู้สึกมัน่ใจในการ

ลงทุนในพืน้ท่ีเช่ามากขึน้ โดยเกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเองหรือสามารถเช่าท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินอนุญาตให้มีการ

ปรับเปลี่ยนท่ีดินได้นัน้มีการท าเกษตรผสมผสานเพ่ิมขึน้ 40% เกษตรกรมีการลงทนุเร่ืองการป้องกนัน า้ท่วมโดยการ

ถมดิน หรือการท าคนัดินในแปลงการผลิตแบบผสมผสาน เกษตรกรบางรายเร่ิมทดลองท าเกษตรผสมผสานและ

การปฏิบตัิได้จริงใน
พืน้ท่ี 
 

การเกษตร  
- จ ากดัตอ่การผลิต
พืชอื่นท่ีให้
ผลตอบแทนดีกวา่ 

จริงในพืน้ท่ี และเกิด
ข้อตกลงระหวา่งผู้ ให้
เช่าและผู้ เช่าในระดบั
พืน้ท่ี 

- การเพ่ิมขึน้ของ
พืน้ท่ีการท าเกษตร
แบบผสมผสาน 
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ปลูกข้าวอินทรีย์ รวมถึงการริเร่ิมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และขายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีร้านค้าชุมชน/

ร้านกาแฟเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้คนรุ่นใหม่ประมาณ 30% 

กลับมาท าการเกษตรเน่ืองจากเห็นโอกาสในการท ารายได้ท่ีพึงประสงค์ คนรุ่นใหม่บางรายสนใจท าเกษตร

ผสมผสาน บางรายท าการเกษตรควบคูก่บัการท างานเสริมอาชีพอื่น อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัท าเกษตร

ผสมผสานได้อย่างจ ากดั เน่ืองจากต้นทุนการลงทุนแปลงการผลิตท่ีสงู และเกษตรกรกลุ่มนีเ้ป็นเกษตรกรผู้สงูอาย ุ

จงึท าให้เกษตรกรกลุม่นีส้นใจท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ซึง่เป็นโครงการสนบัสนุนของหน่วยงานรัฐ ในการ

ช่วยเกษตรกรลดต้นทนุท าการเกษตร แต่รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตข้าวยงัคงจ ากดัเช่นเดิม 

4.2.2. ต าบลดงกระทงยาม และหาดยาง 

ปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัในอดีต ปัจจบุนั และในอนาคตท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนในพืน้ท่ีต าบลดงกระทงยาม

และหาดยาง สามารถน าเสนอพร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้ ดงัตารางท่ี 4 ดงันี ้

ตารางท่ี 4 ปัจจัยขับเคลื่อนส าคญัในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีต าบลดง

กระทงยาม และหาดยาง 

 
 

ระดับของการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ท าให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลง 
ช่วงปี พ.ศ.2545-
2561 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ ปัจจัยที่ท าให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลง
ช่วงปี พ.ศ.2562-
2572 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ 

ระดับต าบล - เคร่ืองสบูน า้เก่า ท า
ให้ศกัยภาพในการสบู
น า้ได้ไมเ่ตม็ท่ี (ต.ดง
กระทงยาม) 
- เคร่ืองสบูน า้ไฟฟ้าใช้
การไมไ่ด้ (ต.หาดยาง) 
 

ผลผลิตข้าวตกต ่า - การปรับปากทางเข้า
คลองหาดยางแบบ
คลองรางตวัย ู(ต.ดง
กระทงยาม) 
- แก้ปัญหาเคร่ืองสบู
น้าและอาคารถาวรที่
ใช้การไมไ่ด้ (ต.หาด
ยาง) 

- สามารถเข้าถงึ
ปริมาณน า้ท่ีเพ่ิมขึน้
ด้วยต้นทนุคา่สบูน า้
ท่ีต ่า 
- ปริมาณผลผลิต
ข้าวเพ่ิมขึน้ 
- การขยายพืน้ท่ีท า
เกษตรผสมผสาน 
- ใช้เป็นพืน้ท่ีรับน า้
ท่วม 

ระดับพืน้ที่
ชลประทาน
บางพลวง/ลุ่ม
น า้ปราจีนบุรี 

  การสร้างประตรูะบาย
น า้บ้านวงัชนั + การ
ปรับปากทางเข้า
คลองหาดยางแบบ
คลองรางตวัย ู  



13 
 

ภาพอนาคตท่ีทกุอย่างยงัคงด าเนินไปตามปกติไมม่ีการเปลี่ยนแปลง: วิกฤตการณ์ข้าว 

ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญ: จ ากัดการเข้าถึงน า้ท่ีเพียงพอต่อการผลิตเกษตร , รายได้จากการปลูกข้าวลดลง,  

เกษตรกรผู้สงูอาย ุ

ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) พืน้ท่ีต าบลดงกระทงยามและหาดยางเผชิญกบัวิกฤตการณ์ด้าน

การผลิตเกษตร โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ท่ีลดลงเน่ืองจากต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะต้นทุนค่าสูบน า้ 

เกษตรกรมีน า้ไมเ่พียงพอในการผลิตจงึสง่ผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวท่ีลดลง เน่ืองจากมีรายได้ท าการเกษตรท่ีต ่าจึง

ท าให้ลกูหลานของเกษตรกรไมส่นใจท่ีจะมาสืบทอดท าการเกษตร ซึง่คนรุ่นใหม่กลุ่มนีส้นใจท่ีจะท างานในโรงงาน

อตุสาหกรรมมากกวา่การเกษตร ดงันัน้เกษตรกรผู้สงูอายุท่ีท านาจึงจ าเป็นต้องมีการจ้างเคร่ืองทุ่นแรงและแรงงาน

ตลอดการผลิต หรือบางรายให้เกษตรกรรายอื่นทัง้ภายในต าบลและนอกต าบลเช่าท่ีท านาของตนเอง จาก

สถานการณ์ดงักล่าวท าให้เกิดการแข่งขนัการเช่าท่ีดินระหว่างเกษตรกรจึงท าให้ค่าเช่าท่ีดินมีราคาท่ีเพ่ิมขึน้  และ

จากการท่ีรายได้จากการท านาท่ีลดลงท าให้เกษตรกรบางรายต้องขายท่ีดินเพ่ือช าระหนี ้โดยเกษตรกรต้องหยุดการ

ท านาและเปลี่ยนท าอาชีพอื่น หรือให้เกษตรกรรายอื่นเช่าด้วยอตัราค่าเช่าท่ีสงู ท่ีดินถูกขายให้กบันายทุนเพ่ือมา

ลงทุนท าธุรกิจรูปแบบอื่น เช่น ท าร้านค้า หรือสร้างบ้าน หรือบางรายท าธุรกิจการเกษตรในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ ด้วย

ข้อจ ากดัในการเข้าถงึน า้ท่ีเพียงพอในช่วงฤดแูล้งจงึท าให้มีเกษตรกรจ านวนน้อยรายท่ียงัคงมีท่ีดินของตนเองและมี

ศกัยภาพในการลงทนุปลกูพืชประเภทอื่น รวมทัง้อตัราค่าเช่าท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ท าให้เกษตรกรท่ีจะเร่ิมต้นท าการเกษตร

แบบผสมผสานมีจ านวนลดน้อยลง 

ภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลือก: น า้ท่าสมบูรณ์มุ่งสู่เกษตรผสมผสาน 
ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญ: การปรับปรุงเร่ืองการจดัการน า้ 
 ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) พืน้ท่ีต าบลดงกระทงยามและหาดยางมีการปรับปรุงด้านการ

จดัการระบบคลองชลประทานเพ่ือให้เกษตรกรในพืน้ท่ีสามารถเข้าถึงน า้ท่ีเพียงพอในช่วงฤดแูล้งด้วยต้นทุนค่าสบู

น า้ท่ีต ่าลง ด้วยภาพอนาคตทางเลือกในการจดัการน า้ 2 แนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้

 ภาพอนาคตทางเลือกที่ 1: การก่อสร้างประตูระบายน ้าบ้านวงัชนั และการปรับทางเข้าคลองส่งน ้าหาด

ยางแบบคลองรางตวัยู  

เกิดการก่อสร้างประตรูะบายน า้บ้านวงัชนั โดยก่อสร้างประตดูงักลา่วในพืน้ท่ีต าบลสมัพนัธ์ และท านบดิน
ปิดแม่น า้ปราจีนบุรีทางท้ายน า้ของบริเวณปากทางส่งน า้เข้าคลองหาดยางซึ่งได้มีการปรับทางเข้าส่งน า้ให้ลึก
กว่าเดิม จึงท าให้ไม่ต้องใช้เคร่ืองสูบน า้เพ่ือสูบน า้จากแม่น า้เข้าในคลองหาดยาง เน่ืองจากระดับน า้ของแม่น า้
ปราจีนบรีุท่ีเพ่ิมขึน้ประกอบกบัการปรับทางเข้าคลองหาดยางท่ีลกึขึน้ท าให้น า้สามารถไหลเข้าคลองได้โดยแรงโน้ม
ถ่วง  
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ภาพอนาคตทางเลือกที ่2: การปรับทางเขา้คลองส่งน ้าหาดยางแบบคลองรางตวัยู  

โครงการก่อสร้างประตูระบายน า้บ้านวงัชันไม่สามารถก่อสร้างได้เน่ืองจากหน่วยงานท่ีท างานเก่ียวกับ

เร่ืองสิ่งแวดล้อมมองเห็นว่าเป็นการก่อสร้างท่ีเป็นการท าลายต่อระบบนิเวศของแม่น า้ อย่างไรก็ตามการปรับ

ทางเข้าคลองส่งน า้หาดยางแบบคลองรางตวัยู สามารถด าเนินการก่อสร้างได้จึงท าให้สามารถดึงน า้เข้าคลองได้

ด้วยแรงโน้มถ่วงในช่วงฤดูฝน แต่ในช่วงฤดูแล้งนัน้เกษตรกรยังคงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เคร่ืองสูบน า้เพ่ือสูบน า้จาก

แมน่ า้สง่เข้าในคลองหาดยางเน่ืองจากระดบัน า้ในแมน่ า้สมัพนัธ์กบัภาวะน า้ขึน้น า้ลงในแตล่ะช่วง โดยเคร่ืองสบูน า้

ดงักลา่วเป็นเคร่ืองสบูน า้ระบบไฟฟ้าตวัใหมท่ี่ได้รับการสนบัสนนุจากกรมชลประทานจงึท าให้เกษตรกรสามารถลด

คา่ใช้จ่ายคา่สบูน า้ได้มากกวา่เคร่ืองสบูตวัเดิม 

ภาพอนาคตทางเลือกในการจดัการน า้ทัง้สองภาพนีเ้ป็นการเจรจาต่อรองร่วมกนัระหว่างกรมชลประทาน

และเกษตรกรในพืน้ท่ี ซึง่ในการก่อสร้างดงักลา่วนัน้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนท่ีเกษตรกรต้องยอมรับเป็นพืน้ท่ีน า้ท่วม 

(โครงการแก้มลิง) ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จากภาพอนาคตในการจัดการน า้ท่ีดีขึน้เกษตรกรท่ีเช่า

ท่ีดินท าการเกษตรยังคงปลูกข้าวเป็นหลักด้วยต้นทุนการผลิตท่ีลดลงและมีปริมาณผลผลิตข้าวท่ีเพ่ิมขึน้ โดย

เกษตรกรเร่ิมปลกูข้าวช่วงฤดแูล้งเร็วขึน้เพ่ือท่ีจะได้เก็บเก่ียวข้าวได้ก่อนช่วงกลางสิงหาคมและให้ทนัก่อนท่ีพืน้ท่ีจะ

รับน า้เข้าทุ่งเหมือนกับโครงการแก้มลิง ส่วนเกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเองได้เร่ิมมีการปรับเปลี่ยนท าการเกษตร

ประเภทอื่น (เช่น ปศสุตัว์, พืชผกัตามฤดกูาล, พืชท้องถ่ิน, ไม้ผล, ไม้ยืนต้น, ปลา ฯลฯ เป็นต้น) โดย 30% ของ

เกษตรกรของพืน้ท่ีท าการเกษตรแบบผสมผสานมีการลงทุนท าคนัดินล้อมแปลงการผลิต หรือถมดินเพ่ือป้องกัน

การเกิดน า้ท่วม เกษตรกรบางรายมีการปลกูข้าวอินทรีย์เพ่ือให้ได้ราคาข้าวท่ีดีขึน้ นอกจากนีม้ีกลุม่เกษตรกรเกิดขึน้

หลากหลายกลุม่ท่ีมีการสนบัสนนุช่วยเหลือกนัในด้านองค์ความรู้ การแปรรูป และการตลาด เจ้าของท่ีดินบางราย

ขายท่ีดินให้กบันกัลงทุนจากนอกพืน้ท่ีเพ่ือมาลงทุนธุรกิจในรูปแบบอื่น หรือให้เกษตรกรผู้ปลกูข้าวจากพืน้ท่ีอื่นให้

เช่าท านาเน่ืองจากให้ราคาค่าเช่าท่ีสูง และเกษตรกรพร้อมท่ีจะจ่ายค่าเช่าดงักล่าวเพราะต้องการเข้าถึงพืน้ท่ีท า

การเกษตรท่ีมีน า้ท่ีเพียงพอในช่วงฤดแูล้ง จากการท่ีผลตอบแทนจากการท าการเกษตรท่ีเพ่ิมขึน้ ท าให้เกษตรกรมี

รายได้ท่ีเพียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายในครัวเรือนและช าระคืนหนี ้คนรุ่นใหม่บางรายเร่ิมท่ีจะเข้ามาสืบทอดแปลงการผลิต

ของครอบครัว หรือท างานในแปลงการผลิตร่วมกับพ่อแม่เพราะว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มนีม้องเห็นโอกาสในการส ร้าง

รายได้ท่ีน่าพงึพอใจจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

4.2.3 ต าบลบางปลาร้า, บางขาม และกระทุ่มแพว้ 

ปัจจยัขับเคลื่อนส าคญัในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนในพืน้ท่ีต าบลบางปลาร้า, 

บางขาม และกระทุ่มแพ้ว สามารถน าเสนอพร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้ ดงัตารางท่ี 5 ดงันี ้
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ตารางท่ี 5 ปัจจัยขบัเคลื่อนส าคญัในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีต าบลบาง

ปลาร้า, บางขาม และกระทุ่มแพ้ว  

 

ภาพอนาคตท่ีทุกอย่างยงัคงด าเนินไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง : การจัดการด้านการผลิตและการตลาด
ในลักษณะปัจเจกบุคคล 
ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญ: ไม่ประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่ม, ราคากุ้ ง และราคาปลาไม่แน่นอน, ค าแนะน า

ด้านเทคนิคการผลิตเกษตรท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงในระดบัพืน้ท่ีคงยงัมีจ ากดั, การรวมกลุม่เพ่ือบริหารจดัการ

น า้ในพืน้ท่ียงัคงจดัการได้อย่างจ ากดั 

ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในต าบลบางปลาร้าและบางขาม รวมถึงพืน้ท่ีทิศ

ตะวนัตกของต าบลกระทุ่มแพ้วยังคงเลีย้งปลา/กุ้ งเป็นหลกั และยังมีคนรุ่นใหม่ (ไม่ใช่ทัง้หมด) ท่ียังท าการผลิต

เกษตรร่วมกับครอบครัว เกษตรกรในพืน้ท่ีมีความพยายามท่ีจะรวมกลุ่มในการจัดการด้านผลผลิตและด้าน

การตลาดแตไ่มป่ระสบผลส าเร็จ เกษตรกรจงึมีการปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด (โดยเฉพาะราคากุ้ ง/

ปลาท่ีไมแ่น่นอน) และการผลิตเป็นปัจเจกบุคคล  เกษตรกรหลายรายท่ีเผชิญกบัปัญหาเร่ืองโรคของกุ้ ง /ปลา ท่ีท า

ให้เกิดการตายของกุ้ ง/ปลาท่ีคาดการณ์ไม่ได้ ดงันัน้เกษตรกรจึงมีการปรับตวัต่อปัญหาข้างต้นโดยการลดต้นทุน

ด้านการผลิตเป็นหลกั (เช่น คา่อาหาร) อย่างไรก็ตามการผลิตดงักลา่วยงัคงเป็นการผลิตท่ีไมไ่ด้คณุภาพโดยเฉพาะ

เร่ืองขนาดของปลา และการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องในการผลิตสตัว์น า้ จงึสง่ผลให้เกษตรกรจ าหน่ายในราคาท่ี

ต ่า ดงันัน้เกษตรกรรายหลายอยู่ในสภาวะหนีส้ิน เกษตรกรบางรายท่ีไมส่ามารถรับมือกบัสถานการณ์นีไ้ด้ก็ได้หยุด

การเลีย้งกุ้ ง/ปลาโดยออกไปหางานอื่นท าเช่นรับจ้างเป็นแรงงานในภาคการเกษตร หรือเร่ิมต้นท าแปลงเกษตร

ผสมผสานขนาดเลก็ร่วมกบัท างานอื่นควบคู่ไปด้วย นอกจากนีใ้นพืน้ท่ียงัคงขาดระบบการจดัการน า้ท่ีดี ประกอบ

กบัอตุสาหกรรมท่ีอยู่ต้นน า้มีการสบูน า้เพ่ิมขึน้ จึงท าให้เกิดปัญหาน า้เค็มรุกเข้ามาในพืน้ท่ีเหมือนท่ีผ่านมาก่อนท่ี

จะมีเข่ือนห้วยสะโหมง จากสถานการณ์นีท้ าให้ประตูน า้ท่ีติดอยู่กบัแม่น า้ปราจีนบุรีปิดในช่วงฤดแูล้งเพ่ือป้องกัน

น า้เค็มเข้ามาในพืน้ท่ีท าการเกษตร เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเปิด -ปิดประตูน า้และการจัดการเส้น

ระดับของการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลง ช่วงปี 
พ.ศ.2545-2561 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ ปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงช่วงปี 
พ.ศ.2562-2572 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ 

ระดับต าบล   การพฒันาด้านการ
รวมกลุม่ 

ประสบความส าเร็จ/
ไมป่ระสบ
ความส าเร็จ ในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
ด้านการผลิต และ
การตลาด 
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คลองชลประทาน จงึท าให้เกษตรกรได้รับน า้ท่ีไมส่มัพนัธ์กบัปริมาณความต้องการน า้ในพืน้ท่ีเน่ืองจากการรวมกลุม่

จดัการน า้ท่ีไมเ่ข้มแข็ง 

ส าหรับเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในทิศตะวนัออกของต าบลกระทุ่มแพ้วยงัคงมีการจดัการด้านการเกษตรแบบ

ปัจเจกบุคคล ทัง้ด้านเทคนิคองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการแปลงการผลิตและการตลาด ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่

ยงัคงปลกูข้าวเป็นหลกัเน่ืองจากเกษตรกรไม่มีประสบการณ์ในการผลิตทางการเกษตรประเภทอื่น และหากปรับ

เป็นระบบการผลิตรูปแบบอื่นต้องใช้เงินลงทุนท่ีสูง มีเกษตรกรบางรายให้คนจากภายนอกพืน้ท่ีมาเช่าท่ีดินของ

ตนเองในการลงทนุเลีย้งกุ้ง/ปลา 

ภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลือก: ประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มเกษตรกร 

ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญ: ประสบความส าเร็จในการรวมกลุม่, มีการปรับปรุงเร่ืองการรวมกลุม่การจดัการน า้ 
ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรยงัเลีย้งปลา/กุ้ งเป็นหลกั และมีคนรุ่นใหม่ท่ียงัท าการ

ผลิตเกษตรร่วมกับครอบครัว เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีหลากหลายโดยท างานร่วมกบัสหกรณ์

ประมงในพืน้ท่ี ในการร่วมท างานดงักล่าวได้มีการสนบัสนุนสมาชิกในด้านการปรับปรุงเร่ืองเทคนิคการเลีย้งปลา/

กุ้ง, การแปรรูปเช่ือมกบัการตลาด รวมถงึการเปิดแพปลารับซือ้ผลผลิตของกลุม่ ในการด าเนินงานของกลุม่ได้มีการ

วางแผนเชิงรุกทัง้ด้านการผลิตและด้านการตลาด นอกจากนีก้ลุ่มเกษตรกรยังประสบความส าเร็จในการท างาน

เช่ือมกบัหลากหลายเครือข่าย เช่น สหกรณ์, กลุม่เกษตรกรตา่งๆ ในระดบัภมูิภาค, หน่วยงานรัฐ, ฯลฯ เพ่ือยกระดบั

ความสามารถของเกษตรกรในด้านการผลิตปลาและกุ้ งให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ จากการยกระดับ

ความสามารถการผลิตดงักลา่วท าให้ลดปัญหาเร่ืองการเกิดโรค และจ านวนการตายของกุ้ ง/ปลา รวมถึงเกษตรกร

สามารถผลิตขนาดปลาได้ตามท่ีตลาดต้องการ นอกจากนีก้ลุม่เกษตรกรยงัเป็นองค์กรร่วมในการตดัสินใจเร่ืองการ

จดัการเปิด-ปิดประตนู า้ และเส้นคลองชลประทานจึงท าให้เกษตรกรในพืน้ท่ีได้รับน า้ท่ีเพียงพอต่อระบบการผลิต

ในช่วงฤดูแล้ง และมีการปรับตวัต่อการรุกของน า้เค็มเน่ืองจากปริมาณน า้จืดลดลง เพราะการสูบน า้ของพืน้ท่ี

อตุสาหกรรมต้นน า้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ กลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องในการผลิตสตัว์น า้ จึงส่งผล

ให้กลุม่สามารถเข้าถงึตลาดได้หลากหลายช่องทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากตลาดมีความต้องการ

การผลิตท่ีได้คณุภาพทัง้ขนาดสตัว์น า้และมาตรฐานรับรองการผลิต 

ส าหรับเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวท่ีอยู่ทางทิศตะวันออกของต าบลกระทุ่มแพ้วนัน้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เก่ียวกับเทคนิคการผลิตท่ีลดต้นทุนในการปลูกข้าว แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังคงมีการท าตลาดแบบปัจเจก

บคุคล 

4.2.4 ต าบลบางแตน 

ปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนในพืน้ท่ีต าบลบางแตน 

สามารถน าเสนอพร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้ ดงัตารางท่ี 6 ดงันี ้
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ตารางท่ี 6 ปัจจัยขบัเคลื่อนส าคญัในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีต าบลบาง

แตน  

 

ภาพอนาคตท่ีทกุอย่างยงัคงด าเนินไปตามปกติไมม่ีการเปลี่ยนแปลง: ภาคการเกษตรถดถอย 

ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญ: เกษตรกรผู้สงูอายุ, ราคาข้าวตกต ่า, การขยายตวัของพืน้ท่ีอตุสาหกรรม, การขยาย
แนวคิดเร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์ยงัคงมีจ ากดั, ไมป่ระสบความส าเร็จในการท าโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) ข้าวยงัคงเป็นการผลิตทางการเกษตรหลกัในพืน้ท่ีถึงแม้ช่วงปี 

พ.ศ.2559 เป็นต้นมาพืน้ท่ีท านาลดลงถึง 4,000 ไร่ เน่ืองจากการขยายตัวของพืน้ท่ีเมือง/ภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรสว่นใหญ่มุง่การผลิตแบบลดต้นทนุเน่ืองจากราคาข้าวตกต ่า แตอ่ย่างไรก็ตามยงัมีเกษตรกรจ านวนหลาย

รายท่ียงัคงพึง่พาปัจจยัการผลิตภายนอกไร่นา และจ้างแรงงานเป็นหลกั ดงันัน้จงึท าให้ผลตอบแทนทางรายได้ของ

เกษตรกรตกต ่าและบางรายยังคงอยู่ในวงจรหนีส้ินทางการเกษตร เกษตรกรต้องการมีรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ท าให้

เกษตรกรบางรายสนใจเลีย้งปลากระชงัแตก่ารผลิตดงักลา่วนัน้ใช้เงินลงทนุท่ีสงู ประกอบกบัเป็นการผลิตท่ีมีความ

เสี่ยง โดยเฉพาะการขยายตวัภาคอตุสาหกรรมบริเวณต้นน า้ท าให้แม่น า้มีโอกาสเกิดมลภาวะซึง่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการเลีย้งปลากระชัง มีเกษตรกรน้อยรายท่ีท าเกษตรอินทรีย์เน่ืองจากเป็นการผลิตท่ีต้องมีการจัดการแปลงท่ี

เข้มข้น และขาดโอกาสในการท าก าไร (ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายข้าวอินทรีย์ในราคาเดียวกับข้าวทั่วไป) 

เกษตรกรบางรายท าเกษตรอินทรีย์เพียงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเน่ืองจากตระหนกัเร่ืองสขุภาพ  

มีคนรุ่นใหม่น้อยรายท่ีกลบัมาท าการเกษตรต่อจากครอบครัวทัง้แบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ซึง่คนรุ่น

ใหม่ดงักล่าวมีฐานครอบครัวเป็นเกษตรกรและครอบครัวมีท่ีดินเป็นของตนเอง โดยคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่อพยพ

ระดับของการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลง ช่วงปี 
พ.ศ.2545-2561 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ ปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงช่วงปี 
พ.ศ.2562-2572 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ 

ระดับต าบล การท าเกษตรอินทรีย์ - ลดต้นทนุการผลิต 
- สขุภาพของ
เกษตรกรดีขึน้ 

ยงัคงเดิม ยงัคงเดิม 

  ประสบความส าเร็จ/ไม่
ประสบความส าเร็จใน
การจดัท าโครงการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

- สร้างอาชีพให้กบั
คนในชมุชน เช่น 
การท าบ้านพกัโฮมส
เตย์, การแปรรูป 
และการจ าหน่าย
ผลผลิตภณัฑ์ชมุชน 
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ออกไปท างานนอกชุมชนเป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกับประชากรส่วนใหญ่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้ขยาย

เพ่ิมขึน้ในพืน้ท่ีบางแตนและพืน้ท่ีข้างเคียง หน่วยงานรัฐพยายามมาท าโครงการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ร่วมกบัคน

ในชมุชน แตย่งัคงท าด าเนินงานได้ในพืน้ท่ีจ ากดั  

ภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลือก: การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับการขยายผลของโครงการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 

ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญ: มีกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง, ประสบความส าเร็จในการท าเกษตรอินทรีย์, ประสบ
ความส าเร็จในการท าโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรในพืน้ท่ีมีการท าเกษตรอินทรีย์ท่ีเพ่ิมขึน้ เกษตรกรมีการ

ท างานเช่ือมโยงระดบักลุ่ม รวมทัง้มีการจัดตัง้องค์กรท่ีหลากหลาย (เช่น การจัดตัง้สหกรณ์ฯ) และมีการพัฒนา

เครือข่ายระดบัพืน้ท่ีในการท างานร่วมกบัภาครัฐ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพ่ือสนบัสนุนและเสริมความเข้มแข็ง

ของกลุม่ในด้านการผลิตเกษตร (ปรับปรุงผลผลิต, ลดต้นทนุทางการเกษตร, หนนุเสริมเร่ืองการจดัการน า้, และการ

ปรับปรุงบ ารุงดิน), และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากการผลิตเกษตรอินทรีย์ดงักล่าว เกษตรกรได้รับการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หลากหลายช่องทางการตลาดในราคาท่ีสงูกวา่ข้าว

โดยทั่วไปเน่ืองจากผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีความต้องการทางตลาดท่ีสูง โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน เกษตรกรมีรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จึงเกิดความมั่นใจในการท าเกษตรอินทรีย์และขยายพืน้ท่ีการผลิตข้าว

อินทรีย์ รวมถงึการปลกูพืชผกัและเลีย้งสตัว์ท่ีหลากหลายเพ่ิมขึน้ในพืน้ท่ี เกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่นัน้

ต้องการสร้างโอกาสท่ีจะเพ่ิมรายได้ แต่เกษตรกรบางรายซึง่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้สงูอายุนัน้ท าเกษตรอินทรีย์

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนาโครงการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศน์จากการสนบัสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท าให้มีคนมาท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ืองทัง้มาพกัในพืน้ท่ี

และเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้และสนบัสนุนผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในระดบัพืน้ท่ีท าให้

คนรุ่นใหมส่ว่นใหญ่กลบัมาท างานด้านการเกษตรเน่ืองจากมองเห็นโอกาสในการได้รายได้ท่ีพึงพอใจจากการผลิต

เกษตรอินทรีย์ท่ีเช่ือมโยงกับโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในพืน้ท่ีต าบลบางแตนโดยการน านวัตกรรมทาง

การเกษตรและเคร่ืองทุ่นแรงมาปรับใช้ในการจดัการแปลงการผลิต และมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพร้อม

กบัท าการตลาดด้วยตนเอง 

ตารางท่ี 7 แสดงถงึการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้านการเกษตรในพืน้ท่ีขอบเขตของงานวิจยั โดยแยกได้เป็น 

4 พืน้ท่ีหลกั ดงัตอ่ไปนี ้  
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ตารางท่ี 7 ตารางการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้านการเกษตรในพืน้ท่ีขอบเขตของงานวิจยั โดยแยกเป็น 4 พืน้ท่ีหลกั 

พืน้ที่การศึกษาหลัก
ของงานวิจัย 

ภาพอนาคตที่ทุกอย่างยังคงด าเนินไป
ตามปกตไิม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ภาพอนาคตที่เป็นทางเลือก 

1.ต าบลบางกุ้ง ภาคการเกษตรถดถอย 
- จ านวนของเกษตรกรท่ีท าเกษตร
ผสมผสานยงัคงมีจ ากดัเน่ืองจากความไม่
มัน่คงในการเช่าท่ีดิน และปริมาณน า้มีไม่
เพียงพอในช่วงฤดแูล้ง 
- เกษตรกรผู้ปลกูข้าวมีผลตอบแทน
ทางด้านรายได้ท่ีต ่า เน่ืองจากต้นทนุการ
ผลิตท่ีสงู และราคาข้าวไมแ่น่นอน  
- มีคนรุ่นใหมน้่อยรายท่ีจะมาสบืทอดท า
การเกษตรตอ่จากครอบครัว 

การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
- มีการขยายพืน้ท่ีท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน เน่ืองจากมีการปรับปรุง
เง่ือนไขการเช่าท่ีดินและเกษตรกร
สามารถเข้าถงึระบบชลประทานท่ีมีน า้
เพียงพอในการท าการเกษตร 
- ใช้สารเคมีสงัเคราะห์ทางการเกษตร
ลดลง (เช่น การท าเกษตรปลอดภยั, การ
ท าเกษตรอินทรีย์) ควบคูก่บัการท า
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กบัครอบครัว 
- 30% ของคนรุ่นใหมท่ างานด้าน
การเกษตร โดยบางรายท าการเกษตร
ควบคูก่บัการท างานอาชีพอื่น 

2.ต าบลดงกระทงยาม 
และหาดยาง 

วิกฤตการณ์ข้าว 
- เกษตรกรน้อยรายท่ีพยายามท าเกษตร
ผสมผสานเน่ืองจากข้อจ ากดัเร่ืองการเข้าถงึ
น า้ท่ีเพียงพอในช่วงฤดแูล้ง 
- ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง และต้นทนุคา่
สบูน า้สงู จงึท าให้ผลตอบแทนทางรายได้
นัน้ลดลง 
- เกษตรกรบางรายเลิกท านา โดยบางราย
ให้เช่าท่ีดินท าการเกษตรของตนเอง 
- คนรุ่นใหมไ่มส่นใจท างานด้านการเกษตร 

น า้ท่าสมบรูณ์มุง่สูเ่กษตรผสมผสาน 
- เกษตรกรสามารถเข้าถงึน า้ท่ีเพียงพอ
ในช่วงฤดแูล้ง  
- เป็นท่ีรับน า้ท่วมในช่วงฤดนู า้หลาก 
- ปริมาณผลผลิตข้าวเพ่ิมขึน้ และมี
ต้นทนุคา่สบูน า้ท่ีลดลง 
- -30% ของเกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง
เร่ิมมีการปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีเป็นเกษตร
ผสมผสาน  
- คนรุ่นใหมบ่างรายเร่ิมกลบัมาท า
การเกษตรโดยสืบทอดแปลงการผลิตของ
พ่อแม ่

3.ต าบลบางปลาร้า, 
บางขาม และกระทุ่ม
แพ้ว 

การจดัการด้านการผลิตและการตลาดใน
ลกัษณะปัจเจกบคุคล 
- ไมป่ระสบผลส าเร็จในการรวมกลุม่ และ

ประสบความส าเร็จในการรวมกลุม่
เกษตรกร 
- ประสบความส าเร็จในการรวมกลุม่ของ
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ขาดการจดัการเร่ืองน า้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
- เกษตรกรมีการปรับตวัในด้านการผลิตท่ี
หลากหลายรูปแบบตอ่การเผชิญกบัราคา
ปลาและกุ้งท่ีไมแ่น่นอน 
- ผลตอบแทนจากภาคการเกษตรลดลง จงึ
ท าให้เกษตรกรบางรายเป็นหนีส้ิน, บางราย
เลิกการเลีย้งกุ้ง/ปลา/ท านา, บางรายปลอ่ย
ให้เกษตรกรรายอื่นเช่าพืน้ท่ีท าการเกษตร
ของตนเอง ฯลฯ 
- คนรุ่นใหมย่งัคงมีสว่นร่วมในการท า
การเกษตร  

เกษตรกรเพ่ือร่วมกนัจดัการเร่ืองน า้, การ
ปรับปรุงเทคนิคของการเลีย้งกุ้ง/ปลา, 
การเข้าถงึปัจจยัการผลิตในราคาต ่า, วาง
แผนการผลิตแบบมีสว่นร่วม, มีการแปร
รูปท่ีหลากหลาย และมีการจดัการด้าน
การตลาดร่วมกนั  
- ผลตอบแทนจากภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้  
- คนรุ่นใหมห่ลายรายมีสว่นร่วมในการท า
การเกษตร 
 

4.ต าบลบางแตน ภาคการเกษตรแบบถดถอย 
- เกษตรกรมีรายได้จากการท านาลดลง 
เน่ืองจากต้นทนุการผลิตท่ีสงูและความไม่
แน่นอนของราคาข้าว 
- มีเกษตรกรน้อยรายท่ีพยายามท าเกษตร
อินทรีย์เน่ืองจากมีการจดัการที่เข้มข้นและ
ยงัขาดโอกาสในการเพ่ิมรายได้จากการ
ผลิต (เพราะเกษตรกรจ าหน่ายข้าวอินทรีย์
ในราคาเดียวกบัราคาข้าวทัว่ไป)  
-  โครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัคงจ ากดั
เร่ืองการขยายผลในพืน้ท่ี 
- มีคนรุ่นใหมน้่อยรายท่ีสืบทอดท า
การเกษตรตอ่จากพ่อแม่ 

การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ร่วมกบัการ
ขยายผลของโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
- เกษตรกรประสบความส าเร็จในการท า
เกษตรอินทรียควบคูก่บัการด าเนิน
โครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกนัในการกระจายผลผลิตทาง
การเกษตร  
- ลดต้นทนุการผลิตข้าว, เกษตรกรมี
สขุภาพท่ีดี และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้ 
- คนรุ่นใหมห่ลายรายกลบัมาท า
การเกษตร 
 

4.3. การประเมินภาพอนาคตดา้นการเกษตร 

ในการจดัเวทีเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการจดัท าภาพอนาคตด้านการเกษตรในระดบัต าบลท่ีผ่านมานัน้ ทางทีม

วิจยัได้ให้ผู้ เข้าร่วมประเมินถงึระดบัภาพอนาคตท่ีต้องการให้เกิดขึน้ และภาพอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีต าบล

ของตนเอง จ านวน 2 ภาพ คือ ภาพอนาคตท่ีทุกอย่างยังคงด าเนินไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง  และภาพ

อนาคตท่ีเป็นทางเลือก โดยผลการประเมินมีดงัตอ่ไปนี ้
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4.3.1. ภาพอนาคตทีต่อ้งการใหเ้กิดข้ึน 

จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่ผู้ เข้าร่วมต้องการภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลือกให้เกิดขึน้ ประกอบกบัผู้ เข้าร่วม

บางราย (เช่น เกษตรกรท่ีได้เร่ิมท าเกษตรผสมผสานในต าบลบางกุ้ งและดงกระทงยาม /หาดยาง, และเกษตรกรท่ี

ท าเกษตรอินทรีย์ในต าบลบางแตน) ได้รับประโยชน์จากการท าระบบการเกษตรท่ีระบุในภาพอนาคตท่ีเป็น

ทางเลือกได้จริง ผู้ เข้าร่วมจึงเห็นโอกาสในการมีรายได้จากภาคการเกษตรท่ีดีเพ่ิมขึน้และเกิดความยัง่ยืนในระบบ

การผลิตเกษตร  

ภาพท่ี 3 ภาพอนาคท่ีต้องการให้เกิดขึน้ จากการประเมินของผู้ เข้าร่วมระหวา่งการจดัเวทีเชิงปฏิบตัิการฯ ในระดบั

ต าบล   

 

 

 

4.3.2. ภาพอนาคตทีอ่าจเกิดข้ึน 

ผู้ เข้าร่วมเวทีเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการจดัท าภาพอนาคตด้านการเกษตรในระดบัต าบลทัง้ 4 ครัง้ท่ีผ่านมา

พบวา่ผู้ เข้าร่วมมีระดบัการประเมินภาพอนาคตท่ีอาจเกิดขึน้คล้ายคลงึกนั โดยเฉพาะภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลือกท่ี

อาจจะเกิดขึน้ได้ (ภาพท่ี 4) เน่ืองจากผู้ เข้าร่วมมีความมัน่ใจต่อปัจจยัการเปลี่ยนท่ีส าคญัในอนาคต (เช่น เกิดการ

ปรับปรุง พรบ.การเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีสามารถปฏิบตัิปรับใช้จริงได้ในพืน้ท่ี , การปรับปรุงเร่ืองระบบการ

จัดการน า้, และประสบความส าเร็จในการท าเกษตรผสมผสาน การท าเกษตรอินทรีย์ และการรวมกลุ่มของ

เกษตรกร) ท่ีอาจสง่ผลให้เกิดภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลือกดงักลา่ว 
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ภาพอนาคตท่ีทกุอยา่งยงัคงด าเนนิไปตามปกตไิมม่ีการเปล่ียนแปลง ภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลือก 

ไมต้่องการให้เกิดขึน้ ต้องการให้เกิดขึน้น้อยมาก ต้องการให้เกิดขึน้ปานกลาง ต้องการให้เกิดขึน้เป็นอยา่งมาก 
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ภาพท่ี 4 การประเมินผลโดยผู้ เข้าร่วมในภาพอนาคตด้านการเกษตรท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

 

4.3 การยกระดบัขอบเขตพืน้ทีเ่ฉพาะบางต าบลสู่พืน้ทีก่ารศึกษาระดบัพืน้ทีช่ลประทานบางพลวง 

ปัจจยัตอ่การเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนัและอนาคตของแต่ละต าบลมีความคล้ายคลงึกนัระหว่างพืน้ท่ีศกึษา

หลกัทัง้ 4 พืน้ท่ีซึง่เช่ือมโยงกบัพืน้ท่ีภาพรวมของชลประทานบางพลวง ท่ีพบว่าพืน้ท่ีบางส่วนของต าบลอื่นมีความ

ใกล้เคียงกบับริบทในพืน้ท่ีศกึษาหลกั และพืน้ท่ีของต าบลอื่นมีความใกล้เคียงกบับริบทของพืน้ท่ีศกึษาหลกัเช่นกนั 

โดยสามารถแยกกลุม่พืน้ท่ีในลกัษณะการเช่ือมโยงระดบัพืน้ท่ีบางพลวงได้ตามตารางท่ี 8 ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 8 ความเช่ือมโยงระหวา่งพืน้ท่ีศกึษาหลกัสูพื่น้ท่ีการศกึษาระดบัพืน้ท่ีชลประทานบางพลวง 

พืน้ที่ศึกษาหลัก คุณลักษณะบริบทของพืน้ที่/
ปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงในพืน้ที่ 

พืน้ที่ของต าบลอ่ืนที่มีความ
คล้ายคลึงกับพืน้ที่ศึกษาหลัก 

1.ต าบลบางกุ้ง (อ าเภอศรีมหาโพธิ) - เกษตรกรรายย่อย 
- เกษตรกรผู้สงูอาย ุ
- เกษตรกรสว่นใหญ่ปลกูข้าวเป็น
หลกั และมีการท าเกษตร
ผสมผสานบางสว่น 

อ าเภอเมือง 
- ต าบลท่างาม 
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ภาพอนาคตท่ีทกุอยา่งยงัคงด าเนนิไปตามปกตไิมม่ีการเปล่ียนแปลง ภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลือก 

ไมเ่กิดขึน้แน่นอน อาจจะเกิดขึน้ได้ ค่อนข้างจะเกิดขึน้ได้ เกิดขึน้อยา่งแนน่อน 
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2.ต าบลดงกระทงยาม และหาดยาง 
(อ าเภอศรีมหาโพธิ) 

- เกษตรกรรายใหญ่ 
- ระบบเคร่ืองสบูน า้ไฟฟ้า 
- เกษตรกรสว่นใหญ่ปลกูข้าวเป็น
หลกั และมีการท าเกษตร
ผสมผสานบางสว่น 

อ าเภอบา้นสร้าง 
- ทางตอนกลางของต าบลบางเตย 
- ทางทิศตะวนัออกของต าบล
กระทุ่มแพ้ว 
อ าเภอเมือง  
- ทางทิศเหนือของต าบลบางเดชะ 
อ าเภอศรีมหาโพธิ 
- ต าบลคู้ล าพนั 
- ทางทิศใต้ของต าบลไผ่ชะเลือด  

3.ต าบลบางปลาร้า, บางขาม และ
กระทุ่มแพ้ว (อ าเภอบา้นสร้าง) 

- มีการใช้น า้จากประตนู า้บาง
พลวงเป็นหลกั  
- สว่นใหญ่เกษตรกรเลีย้งกุ้ง/ปลา 
เป็นหลกั และมีการปลกูข้าว
บางสว่น 

อ าเภอบา้นสร้าง 
- ทางทิศตะวนัออกของต าบลบาง
เตย 
- ทางตอนกลางของต าบลบางยาง 
- ต าบลบางพลวง 
อ าเภอเมือง 
- ทางทิศใต้ของต าบลบางเดชะ 
อ าเภอศรีมหาโพธิ 
- ทางด้านทิศเหนือของต าบลไผ่ชะ
เลือด 

4.ต าบลบางแตน (อ าเภอบ้านสร้าง) -  เกษตรกรปลกูข้าวเป็นหลกั และ
มีการเลีย้งกุ้ง/ปลาบางสว่น 
- มีกลุม่เกษตรอินทรีย์ และ
โครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

อ าเภอบา้นสร้าง 
- ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ต าบลบางยาง 

 

หนึ่งข้อค้นพบในพืน้ท่ีต าบลบางยาง, ไผ่ชะเลือด และบางเดชะ พบว่ามีบริษัทได้เข้ามาซือ้ท่ีดินของ

เกษตรกรและมีการลงทนุปลกูพืชเชิงเดี่ยวในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ (ตัง้แต่ 200 ไร่ ถึง 5,000 ไร่) จากการสมัภาษณ์ผู้น า

ในพืน้ท่ีดงักลา่วได้ให้มมุมองเชิงบวกในด้านการสร้างอาชีพให้กบัคนพืน้ท่ี สว่นมมุมองเชิงลบต่อการลงทุนปลกูพืช

เชิงเดี่ยวในพืน้ท่ีขนาดใหญ่นัน้คือเป็นการกีดขวางทางไหลของน า้ท าให้พืน้ท่ีเผชิญกบัปัญหาน า้ท่วมบ่อยครัง้ ภาพ

ท่ี 5 แสดงถงึขอบเขตพืน้ท่ีการผลิตทางการเกษตรที่มีความใกล้เคียงกนัดงัตารางท่ี 8 
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ภาพท่ี 5 ภาพอนาคตของขอบเขตพืน้ท่ีการผลิตทางการเกษตรในระดบัพืน้ท่ีบางพลวง  

 
 

4.4 การวิเคราะห์ 2 ภาพอนาคตในพืน้ทีบ่างพลวง 

งานวิจัยได้พิจารณาถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในระดับต าบลสู่ภาพรวม โดยวิเคราะห์ภาพอนาคตด้าน

การเกษตรในพืน้ท่ีบางพลวง 2 ภาพอนาคต ได้ดงัตอ่ไปนี ้

4.4.1 ภาพอนาคตทีท่กุอย่างยงัคงด าเนินไปตามปกติไม่มีการเปลีย่นแปลง 

ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) เกษตรกรผู้ปลกูข้าวส่วนใหญ่ยงัไม่ประสบความส าเร็จต่อการ

ปรับเปลี่ยนจากการท านาสู่การผลิตทางการเกษตรในรูปแบบอื่น มีเพียงเกษตรกรบางรายเท่านัน้ท่ีท าการเกษตร

แบบผสมผสานและปลกูข้าวอินทรีย์ กลุม่เกษตรกรบางกลุม่ได้รับการสนบัสนนุโดยเฉพาะจากหน่วยงานรัฐภายใต้

นโยบายการปลูกข้าวอินทรีย์ หรือนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นหลังการท านา อย่างไรก็ตาม

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็ไมไ่ด้มีการจดัการหรือติดตามหลงัจากเสร็จสิน้การด าเนินงานของโครงการดงักลา่ว 

เกษตรกรหลายรายได้ขายท่ีดิน และบางรายให้เกษตรกรจากต าบลอื่นท่ีอยู่ในเขตชลประทานบางพลวง 

และจากต่างจังหวดั (เช่น จังหวดัสมุทรปราการ และจังหวดัฉะเชิงเทรา) เช่าท่ีดินท าการเกษตรของตนเอง โดย
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เกษตรกรท่ีมาเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วนีม้ีการลงทนุเลีย้งบ่อกุ้ง/ปลาเป็นหลกั เกษตรกรบางรายได้ขายท่ีดินให้กบับริษัทท่ีมี

การลงทุนปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ และสร้างโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทได้สร้างโอกาสในการจ้าง

แรงงานให้กับคนในพืน้ท่ี แต่การลงทุนท าคันดินเพ่ือป้องกันน า้ท่วมต่อพืน้ท่ีของบริษัทท่ีได้ลงทุนนัน้เป็นการ

ก่อสร้างท่ีท าให้เกิดการกีดขวางการไหลของน า้จึงท าให้เกิดการระบายน า้ท่ีช้าส่งผลให้เกิดน า้ท่วมในพืน้ท่ีและ

บริเวณใกล้เคียงบ่อยครัง้ รวมทัง้ในพืน้ท่ีมีการแข่งขนัในการเช่าท่ีดินท าการเกษตรด้วยอตัราคา่เช่าท่ีสงู 

ความพยายามในการปรับปรุงเร่ืองการจดัการน า้ในพืน้ท่ีนัน้ยงัคงไม่ประสบความส าเร็จ เกษตรกรผู้ปลกู

ข้าวยังคงปลกูข้าวเป็นพืชหลกัในพืน้ท่ีต่อไปโดยการมุ่งลดต้นทุนการผลิตข้าว แต่เกษตรกรยงัคงเผชิญกบัปัญหา

อตัราคา่เช่าและคา่สบูน า้ท่ีสงู เกษตรกรบางรายไม่สามารถท่ีจะจดัการกบัปัญหาดงักล่าวได้จึงหยุดท าการเกษตร 

โดยหันไปประกอบอาชีพอื่น มีเพียงเกษตรกรบางรายเท่านัน้ท่ีมีพืน้ท่ีใกล้กับแม่น า้และคลองชลประทานท่ีมีการ

ลงทนุติดตัง้ป๊ัมสบูน า้ของตนเองจากแม่น า้ท่ีท าให้มีการจดัการเข้าถึงน า้ท่ีเพียงพอในการผลิตเกษตร แต่อย่างไรก็

ตามผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการท าการเกษตรนัน้ยงัอยู่ในระดบัต ่า จึงท าให้มีคนรุ่นใหม่น้อยรายท่ีสนใจมา

ท าการเกษตร 

4.4.2 ภาพอนาคตทีเ่ป็นทางเลือก 

ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2572) มีหลากหลายโครงการท่ีเข้าจดัการเพ่ือสนบัสนุนต่อพฒันาการ

ของระบบการเกษตรในระดบัพืน้ท่ี เกษตรกรสามารถเข้าถึงน า้ชลประทานท่ีเพียงพอในช่วงฤดแูล้งด้วย 2 เหตผุล 

ดงันี ้1) มีการก่อสร้างระบบการบริหารจดัการน า้ท่ีดีขึน้เน่ืองจากข้อตกลงของกรมชลประทานโดยการยอกรับเป็น

พืน้ท่ีรับน า้ท่วมในช่วงฤดนู า้หลาก และ 2) กลุม่ผู้ ใช้น า้มีการบริหารจดัการน า้ภายในกลุม่ และมีการประสานในการ

ใช้น า้จากคลองชลประทานท่ีดีขึน้ เกษตรกรหลายรายท่ีก่อนหน้านีม้ีการผลิตข้าวท่ีมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ท่ีเข้มข้นนัน้ได้มีการพยายามปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ หรือการท าเกษตรผสมผสานภายใต้การ

สนบัสนนุของหน่วยงานรัฐ และมีบางรายท่ีเร่ิมต้นท ารูปแบบการเกษตรดงักล่าวด้วยตนเอง จากการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวนีท้ าให้เกษตรกรเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรท่ี

หลากหลาย แต่ก็ขึน้อยู่กับอปุสรรคหรือโอกาสท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงของการผลิต เกษตรนัน้ๆ หนึ่งเหตผุลท่ีท าให้

เกษตรกรสามารถเพ่ิมความสามารถในการผลิตมากกว่าเดิมคือ เกษตรกรผู้ เช่าท่ีดินมีความมั่นคงในเข้าใช้

ประโยชน์ท่ีดินเพ่ิมขึน้ จึงท าให้มีความมัน่ใจในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ีท าการเกษตร และวสัดอุปุกรณ์ในการ

จดัการแปลงการผลิต และเหตผุลท่ีสองคือ องค์กรเกษตรกรหลายองค์กรประสบความส าเร็จในการเช่ือมโยงตอ่การ

สนับสนุนเร่ืองเทคนิคการผลิตเกษตรและการท าตลาดร่วมกัน คนรุ่นใหม่บางรายได้เร่ิมต้นท าการเกษตรด้วย

เหตผุล 3 ประการ ซึง่ประกอบด้วย 1) ผลตอบแทนทางด้านรายได้จากการท าการเกษตรนัน้น่าสนใจ , 2) เห็น

โอกาสในการพฒันาแปลงการผลิตให้ได้ผลตอนแทนท่ีดีในอนาคต, และ 3) หน่วยงานรัฐได้เข้ามาท างานหนนุเสริม

เป็นพ่ีเลีย้งในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหมใ่นระดบัพืน้ท่ี 


