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(ก) 

 

บทสรปุผู้บริหาร 

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเป็นโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) ที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับด้านการตลาด และให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  ในการศึกษาครั้งนี้ สศท.6 ได้ยกระดับท าการศึกษาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติซ้ าซากโดยถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรส าคัญในพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติซ้ าซากของภาคตะวันออกที่กรมชลประทานได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาจากบทเรียน  
“บางระก าโมเดล สู่ บางพลวงโมเดล” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท้าทายที่ประสบภัยทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยจาก
น้ าเค็มรุกล้ า และเป็นพื้นที่ชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกซึ่งพื้นที่ที่ใช้ด าเนินการเป็นพื้นที่น าร่อง 
เพื่อจัดท าโครงการบริหารจัดการน้ าแบบชุมชนมีส่วนร่วมเป็นพื้นที่หน่วงน้ า ทุ่งบางพลวง หรื อ “บางพลวง
โมเดล” เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ าหลาก หลังจากนั้นจะใช้เป็นทุ่งรับน้ าหลาก โดย
มีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกพืชใหม่ ปรับเป็นเริ่มเตรียมแปลงภายในเดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวให้เสร็จสิ้น
ภายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ก่อนฤดูน้ าหลากจะมา ส าหรับแนวทางนี้เป็นการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและ
ชุมชนไม่เกิดความเสียหายทั้งสองกลุ่ม ตลอดจนช่วยลดความขัดแย้ง ลดความเสียหายต่อผลผลิตรวมทั้งยังช่วย
แก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุร ีสรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้

1. การบริหารจัดการน้ าของโครงการบางพลวงโมเดล 
บางพลวงโมเดล ก าหนดพื้นที่น าร่องในพื้นที่ 7 ต าบลใน 3 อ าเภอ ได้แก่ ต าบลหาดยาง ต าบล

บางกุ้ง ต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธิ ต าบลคู้ล าพัน ต าบลไผ่ชะเลือด อ าเภอศรีมโหสถ ต าบลท่างาม 
ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี พื้นที่ประมาณ 21,474 ไร่ ซึ่งประมาณการต้องมีต้นทุนน้ าอัตราการใช้
น้ าวันละ 200,000 ลบ.ม. ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม รวมปริมาณน้ าทั้งสิ้น 6,000,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ใน 
การจัดสรรน้ าเพื่อการเพาะปลูกก่อนฤดูกาลปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวข้าวช่วงฤดูน้ าหลากและเพื่อเป็น
พื้นที่รับน้ านองในการหน่วงน้ าในพื้นที่น าร่องเพื่อป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจเขตอ าเภอเมืองปราจีนบุรี  
แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้เชิงลึกแล้ว พบว่าบางพลวงโมเดลยังไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเป็น
โครงการรับน้ านอง ไม่มีแหล่งน้ าต้นทุนเป็นของตนเอง ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเลื่อนเวลา
เพาะปลูก ดังนั้น ควรมีการจัดการในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างน้ าต้นทุน การบังคับน้ า และคลองส่ง
ล าเลียงน้ าที่สะดวกให้ได้ก่อนจึงจะสามารถบริหารจัดการให้เป็นบางพลวงโมเดลได้ดีขึ้นในอนาคต  

2. ข้อค้นพบตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติในพื้นที่บางพลวงโมเดล มีดังนี้ 
1) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สศท.6 ค้นพบจากข้อมูลแผนที่ความเหมาะสม

ทางการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ของพื้นที่ปลูกข้าวในต าบลน าร่องที่อยู่ในบางพลวง
โมเดล จ านวน 5 ต าบล พบว่า พื้นที่ 5 ต าบลน าร่องของบางพลวงโมเดลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เหมาะสมสูงกับ
การปลูกข้าว จ านวน 37,440 ไร่ เหมาะสมปานกลาง จ านวน 12,419 ไร่ และเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมเพียง 
332 ไร่ และจากการสุ่มส ารวจสรุปได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ บ่อขุดเองและแหล่ง
น้ าชลประทาน  แต่แหล่งน้ ายังไม่เพียงพอร้อยละ 58  เป็นพื้นที่รับน้ านองหน่วงน้ าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 
ร้อยละ 70 เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนฤดูน้ าหลากหรือรับน้ านองหน่วงน้ าร้อยละ 88 และมีเก็บ
เกี่ยวไม่ทันร้อยละ 12 แต่เป็นการเสียหายบางส่วนไม่เสียหายโดยสิ้นเชิงทั้งแปลง  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากเป็นพื้นที่หน่วงน้ าร้อยละ 84 ส่วนที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่หน่วงน้ า ร้อยละ 16 ซึ่งเป็นผลพลอยได้ 



(ข) 

 

เช่น การฆ่าวัชพืชในนา มีปลาตกค้างในนา ไล่หนูในนา และมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ าแบบไม่เป็นทางการร้อยละ 49 
ส่วนพันธุ์ข้าวที่พบมีความหลากหลายสะท้อนการปรับเปลี่ยนพันธุ์ตามสภาพพื้นที่สูงต่ า และเป็นพันธุ์ที่ราชการ
รับรอง ร้อยละ 53 เช่น กข 41 43 47 51 61 ไรซ์เบอรี่ พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1 เป็นต้น และเป็นพันธุ์พื้นเมือง
และพันธุ์อื่น ๆ ร้อยละ 47 เช่น ข้าวเหลือง ข้าวขาวหลวง ข้าวอยุธยา 1 จัสมิน MG1 เป็นต้น 

2) มิติด้านเศรษฐกิจ จากการสุ่มส ารวจพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สังกัดกลุ่ม ธกส.ร้อยละ 86 มี
พื้นที่ท าการเกษตรมากกว่า 50 ไร่ ร้อยละ 37 ลักษณะการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่าร้อยละ 56 
ลักษณะการใช้พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ท านา ร้อยละ 81  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คิดเปลี่ยนไปท าเกษตรด้านอื่น 
ที่มีรายได้มากกว่าการท านาเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเป็นพื้นที่เช่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ และไม่มี
ความรู้ในการประกอบอาชีพอื่น ๆ และมีพ่อค้ามาซื้อข้าวที่นาหลายเจ้าท าให้มีการแข่งขันราคาและเกษตรกร
สามารถเลือกที่จะขายได้ แต่หากมีน้ าส่งมาตามคลองได้ต่อเนื่องจึงจะคิดปรับเปลี่ยนปลูกพืชทางเลือกอื่น
ผสมผสานบ้างต่อไป ซึ่งมีต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ดังนี้  ข้าวนาปี ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 4,242.71 บาท 
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเงินสดที่เป็นปัจจัยการผลิต ผลผลิตต่อไร่ 738.85 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 7,780 
บาทต่อตัน ได้ผลตอบแทนต่อไร่ 5,748.25 บาท ได้ก าไรหรือมีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 1,505.54 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35 ของต้นทุนการผลิต  ส่วนข้าวนาปรัง ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 4,419.57 บาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
เงินสดที่เป็นปัจจัยการผลิต ผลผลิตต่อไร่  659 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 8,150 บาทต่อตัน ได้
ผลตอบแทนต่อไร่ 5,370.85 บาท ได้ก าไรหรือมีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 951.28 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
22 ของต้นทุนการผลิต ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนจาการท าข้าวนาปีได้ผลตอบแทนที่มากกว่าข้าวนาปรัง  

3) มิติด้านสังคม จากการสุ่มส ารวจพบว่า กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 65 เพศหญิง 
ร้อยละ 35 เกษตรกรส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรร้อยละ 93 เกษตรกรมีอาชีพเสริมร้อยละ 37 เช่น รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย และลูกจ้างภาครัฐ เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 72 จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน แบ่งเป็น แรงงานในครัวเรือนภาคการเกษตรเฉลี่ย 2 คน และเป็นแรงงานนอกภาคเกษตร
เฉลี่ย 2 คน  

3. ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดลตามมิติการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
1.1) การจัดการกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ าควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ 

การบริหารจัดการน้ ากับหน่วยงานชลประทาน หน่วยงานจัดการด้านน้ าควรตรวจสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ าให้
พร้อมใช้งานและจัดสรรเครื่องสูบน้ าให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า โดยเฉพาะหน่วยงานควรมีเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
เพื่อเป็นการลดต้นทุน 

1.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวิจัยทดลองพันธุ์ข้าวในพื้นที่/แนะน าพันธุ์ข้าวที่อายุสั้น ใช้น้ า
น้อย ทนต่อดินเปรี้ยว น าเทคโนโลยีนวัตกรรมการปรับพื้นที่นา Land leveling มาทดลองใช้ ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรเป็นสมาชิกแปลงใหญ่และสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการรวมกลุ่มการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต สนับสนุน
การมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเพื่อมีเงินทุนส่วนต่างไว้ลงทุน และควรมีการศึกษามาตรการเยียวยากรณี
เป็นพื้นที่หน่วงน้ า ควรแนะน าข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้เกษตรกรพิจารณาการปรับเปลี่ยนสินค้าทางเลือก
ที่เหมาะสมกับพื้นทีเ่พื่อการใช้น้ าอย่างคุ้มค่าและมีรายได้สูงกว่าการท านาเพียงอย่างเดียว 

 
 

 



(ค) 

 

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
2.1) ก่อนที่โครงการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรี 3 โครงการใหญ่ จะเริ่มโครงการ  

ในปี 2566 –2570 ดังนั้น ในช่วงปี 2564 – 2565 ควรด าเนินการคู่ขนานโดยให้หน่วยงานภายใน กษ. และ
ภายนอก กษ. ร่วมบูรณาการในพื้นที่โครงการบางพลวง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่เกษตรกร  

2) ใช้กลไกลคณะท างานบริหารจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด และคณะท างานบริหารจัดการ
พื้นที่และสินค้าฯ ระดับจังหวัด เป็นกลไกวางแผนและขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้า
เกษตรที่ส าคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ าซาก (8 Step of Work) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบัติ ควรเน้นการท างานบูรณาการหน่วยงานภายใน กษ. และภายนอก กษ. และเกษตรกร
ควรร่วมบูรณาการแบบมีพื้นที่เป้าหมายเดียวกันในพื้นที่โครงการบางพลวง เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละมิติตาม
กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน  



(ง) 

 

คำนำ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับด้านการตลาด 
อุปสงค์ อุปทาน และให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรจึงเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับครั้งนี้ได้ยกระดับ
ทำการศึกษาในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท้าทาย “การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญใน
พื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก กรณีศึกษาการถอดบทเรียนโครงการบางพลวงโมเดลจังหวัดปราจีนบุรี ”  
โดยทำการถอดบทเรียนวิเคราะห์ข้อค้นพบด้านการจัดการพื้นที่และจัดการสินค้าในกรอบมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน  
3 มิติ ได้แก่ มิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก 
เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก  ร่วมกับ
หน่วยงานและเกษตรกรในพื้นที่นำร่อง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญ
ในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากดังกล่าว รวมทั้งได้เสนอสินค้าทางเลือกที่มีอนาคตไปใช้ปรับเปลี่ยนหรือผสมผสาน
กับกิจกรรมการผลิตข้าวในพื้นที ่ไม่เหมาะสมตามแผนที่  Agri-Map เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้
เกษตรกร 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ขอขอบคุณความร่วมมือจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
ใหญ่ที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
ชลบุรี และ อบต.ดงกระทงยาม รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่บางพลวงโมเดลที่อนุเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อคิดเห็น 
ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
ซ้ำซาก เพื ่อใช้ขับเคลื ่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับพื ้นที ่ สุดท้ายนี ้สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 หวังว่าการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 
 

       ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

          กันยายน 2564 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

สินค้าเกษตรท่ีสำคัญ (Zoning) อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ของประเทศ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอแนะ และมาตรการจูงใจสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ในขณะทีต่้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือกิจกรรมอ่ืนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี ้การบริหารจัดการพื้นท่ีท่ีประสบภัยพิบัติซ้ำซากทั้ง
อุทกภัย และภัยแล้ง นับเป็นอีกกรอบแนวคิดหนึ่งในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมด้วยการใช้
กลไก หรือระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
สินค้าเกษตรเดิมท่ีไม่เหมาะสมเป็นสินค้าทางเลือกอื่นท่ีมีศักยภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านกายภาพของพื้นท่ี
ตามหลักการ Zoning by Agri-Map เป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ เป็นสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของพื้นที่ เป็น
สินค้าท่ีมีการปลูกอยู่ ณ ปัจจุบัน และสร้างรายได้อย่างน่าพอใจอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดมาตรการและนโยบาย 
ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที ่ 

ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญและยังมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากเป็นประจำทั้ง
อุทกภัย และภัยแล้ง จากตารางที ่ 1.1 และ 1.2 ข้อมูลพื ้นที ่น ้ำท่วมซ้ำซากและพื ้นที ่แล ้งซ้ำซากของ 
ภาคตะวันออกของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557-2561 พบว่าจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ
ด้านอุทกภัยมากที่สุด จำนวน 459,477 ไร่ ซึ่งมีระดับความรุนแรง เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำในรอบ 10 ปี 
มีน้ำท่วมขัง 8 - 10 ครั้ง ส่วนพื้นที่แล้งซ้ำซากก็มีเช่นกันโดยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านภัยแล้ง จำนวน 
763,009 ไร่ ซึ่งมีระดับความรุนแรงในรอบ 10 ปี เป็นพื้นที่ที่มีสภาวะประสบความแห้งแล้งรุนแรงตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยถึงระดับมากเป็นอันดับสองของภาคตะวันออก สะท้อนให้เห็นว่า จังหวัดปราจีนบุรีควรมีแนวทางการ
บริหารจัดการพื้นท่ีท่ีประสบภัยพิบัติซ้ำซากที่มีประสิทธิภาพเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งเชิงป้องกันและแก้ไข
ในระดับพ้ืนที่อย่างจริงจัง   
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ตารางที่ 1.1 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากของภาคตะวันออก 

 
 

ภาค 

 
 

จังหวัด 

ระดับความรุนแรง  
 

เนื้อที่ (ไร่) 

ซ้ำซากเป็นประจำ  
ประสบนำ้ท่วมขัง  

8 - 10 ครั้ง  
ในรอบ 10 ปี 

ซ้ำซากบ่อย 
ประสบนำ้ท่วมขัง 

4 - 7 ครั้ง 
 ในรอบ 10 ปี 

ซ้ำซากเป็นคร้ังคราว 
ประสบนำ้ท่วมขัง 

ไม่เกิน 3 ครั้ง  
ในรอบ 10 ปี 

ตะวันออก ฉะเชิงเทรา - 180,088 257,849 437,937 

 ชลบุรี - 15,195 20,878 36,073 

 ปราจีนบุรี 6,239 207,400 245,838 459,477 

 ระยอง - - 9,743 9,743 

 สระแก้ว - 329 190,902 191,231 

รวม 6,239 403,012 725,210 1,134,461 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 2557 – 2561 

ตารางที่ 1.2 พื้นที่แล้งซ้ำซากของภาคตะวันออก 

 
ภาค 

 
จังหวัด 

ระดับความรุนแรง  
เนื้อที่ (ไร่) รุนแรงมาก  

ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้น
ไปในรอบ 10 ป ี

รุนแรงปานกลาง 

4 - 5 ครั้ง  
ในรอบ 10 ปี 

รุนแรงน้อย 
ไม่เกิน3ครั้ง         
ในรอบ 10 ปี 

ตะวันออก จันทบุรี 165 9,495 280,690 290,350 

 ฉะเชิงเทรา 142 6,772 629,326 636,240 

 ชลบุรี - 677 304,081 304,758 

 ตราด - - 380 380 

 ปราจีนบุรี 449 32,249 730,311 763,009 

 ระยอง - 1,376 143,138 144,514 
 สระแก้ว 1609 110,934 1,982,138 2,094,681 

รวม 2365 161,503 4,070,064 4,233,932 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2556 - 2561 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่บางพลวงโมเดล จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ได้แก่ ฝนตกล่าช้า ปริมาณวันฝนตกน้อย ปริมาณน้ำฝนลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ 

ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่บางปีเกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงแต่บางปีเกิดอุทกภัยน้ำไหลหลากเข้าท่วม

บ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร โดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิดในลุ่มน้ำปราจีนที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เกิดเป็น

พิบัติซ้ำซาก ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเสียหาย 
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ในชีวิต ทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน พ้ืนที่ทำการเกษตร และพืชผลทางการเกษตรอย่างมาก โดยเฉพาะการเกิด

มหาอุทกภัยในปี 2554 ที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบในคราวนั้น พ้ืนที่การเกษตรในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ 

อำเภอศรีมโหสถ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าข้าวที ่สำคัญ 

ของจังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เป็นแหล่งรับน้ำ ทำให้

เกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน จนเป็นวิถีปกติของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
และการบริหารจัดสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากของโครงการบางพลวงโมเดล ในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ดำเนินการถอดบทเรียนทั้งทางด้านการบริหารจัดการพื้นที่ และสินค้าเกษตรสำคัญ 
ที่อยู่ในพื้นท่ีโครงการบางพลวงโมเดล เพ่ือนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการ นโยบายในการแก้ไข
ปัญหา และเป็นต้นแบบในการขยายผลด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ ่มต่ำ  
หรือพ้ืนที่ที่มีรูปแบบ หรือลักษณะใกล้เคียงกัน ให้บรรลุผลสำเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ำซาก (โครงการ

บางพลวงโมเดล) 
1.2.2 เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ประสบภัย

ธรรมชาติซ้ำซาก (โครงการบางพลวงโมเดล) 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 พ้ืนทีเ่ป้าหมาย: พ้ืนที่ลุ่มต่ำในพ้ืนทีบ่างพลวงโมเดลของจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 
1) อำเภอศรีมหาโพธิ ได้แก่ ตำบลบางกุ้ง ตำบลดงกระทงยาม ตำบลหาดยาง 
2) อำเภอศรีมโหสถ ได้แก่ ตำบลคู้ลำพัน ตำบลไผ่ชะเลือด  

1.3.2 ประชากรเป้าหมาย: เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่บางพลวงโมเดล และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ร่วม
บูรณาการโครงการบางพลวงโมเดลจังหวัดปราจีนบุรี  

1.3.3 ระยะเวลาของการศึกษา: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.4 วิธีการศึกษา 
ศึกษาโดยถอดบทเรียนรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมบูรณาการ

ปฏิบัติงานในโครงการบางพลวงโมเดลในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2563 และสอบถามข้อมูลเชิงลึก โดยใช้
แบบสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการร่วมบูรณาการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดล หลังจากนั้น จัดประชุมหารือกลุ่มย่อย 
(Focus Group) พิจารณาตรวจทานข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และจดบันทึกโดยมุ่งเน้นการสรุป
สาระสำคัญของแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่
โครงการบางพลวงโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านอุทกภัยซ้ำซากของจังหวัดปราจีนบุรี  
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ สามารถนำข้อมูลการถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการพื้นที่ และการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรสำคัญในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากของจังหวัดปราจีนบุรี ไปใช้
ประกอบการพิจารณาวางแผน กำหนดนโยบาย และมาตรการเพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายผลดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ และสินค้าเกษตร
สำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศต่อไป 

1.6 นิยามศัพท ์
1.6.1 นิยามน้ำท่วมซ้ำซาก (คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำข้อมูลและแผนที่ พื้นที่เสี่ยงภัย

ธรรมชาติ กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

1) อุทกภัย หมายถึง อันตรายจากน้ำท่วม ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็น

เวลานานน้ำหลากจากภูเขาบริเวณต้นน้ำลำธาร น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลาก น้ำทะเลหนุน เขื่อนพัง 

และจากคลื่นสีนามิ เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2) พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก หมายถึง พื้นที่ที่มีการท่วมชังของน้ำบนพื้นผิวดินสูงกว่าระดับปกติ  

และมีระยะเวลาที่น้ำท่วมชังยาวนานอยู่เป็นประจำ จนสร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่เกษตร ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิต 

3) พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ เป็นพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมขัง 8-10 ครั้งในรอบ 10 ปี  

และเสี่ยงสูงต่อการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร 

4) พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบ่อย เป็นพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี และเสี่ยง

ปานกลางต่อการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร 

5) พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นครั้งคราว เป็นพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมชังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 

ปี และเสี่ยงต่ำต่อการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร 

ทั้งนี้สามารถศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซากย้อนหลังได้ที่ ระบบรายงานพ้ืนที่น้ำท่วม

ซ้ำซากประเทศไทย THAILAND Flood Frequency (GISTDA) : http://gistdaportal.gistda.or.th /gmos/ 

_Floodfreqstat 

1.6.2 นิยามแล้งซ้ำชาก (คู ่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำข้อมูลและแผนที่ พื้นที่เสี ่ยงภัย

ธรรมชาติ กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

1) ภัยแล้ง หมายถึง ภัยธรรมชาติอันเกิดจากการมีฝนตกน้อย หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

ทำให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทั้งด้านน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเป็น

สาเหตุ ให้พืชพรรณต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตไม่สมบูรณ์ เกิ ดความ

เสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

http://gistdaportal.gistda.or.th/
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2) พื้นที่แล้งซ้ำซาก หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้งด้านการเกษตรและเป็นพ้ืนที่เกิดขึ้นเป็น

ประจำหรือบ่อยครั้ง 

3) พื้นที่แล้งระดับรุนแรงเล็กน้อยเป็นพื้นที่ที่มีสภาวะประสบความแห้งแล้ง 1 - 3 ครั้งใน

รอบ 10 ปี 

4) พื้นที่แล้งระดับรุนแรงปานกลาง เป็นพื้นที่ที่มีสภาวะประสบความแห้งแล้ง 4 - 5 ครั้งใน

รอบ 10 ปี 

5) พื้นที่แล้งระดับรุนแรงมาก เป็นพื้นที่ที่มีสภาวะประสบความแห้งแล้งตั้งแต่ 6 ครั้งในรอบ 

10 ปี 

ทั้งนี้สามารถศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ภัยแล้งเพิ่มเติมได้ที่ ระบบติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

Thailand Drought Monitoring System (GISTDA): https//gistdaportal.gistda.or.th/portal/home 

/item.html?id=095ba79c5510495e83810585fb265b2c 

 



บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร และแนวคิดทฤษฎ ี

 

2.1 การตรวจเอกสาร 
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และการบริหารจัดสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ประสบภัย

พิบัติซ้ำซากบางพลวงโมเดล ครั้งนี้ ได้นำผลการศึกษา ผลงานวิจัยจากภาคส่วนที่มีประเด็นการศึกษาสอดคล้อง
กันมาพิจารณา ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (2561) ประเมินผลโครงการบริหารจัดการน้ำเพ่ือ
สนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีในพ้ืนที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน หรือโครงการบางระกำโมเดล ปี 2561 เพ่ือให้
ทราบถึงผลลัพธ์เบื้องต้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การรับรู้รายละเอียดการดำเนินโครงการ รวมทั้งความ
พึงพอใจต่อการดำเนินการในภาพรวม สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี
พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน หรือโครงการ บางระกำโมเดล ปี 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดผลกระทบจาก
อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการทำอาชีพประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ และเพื่อประหยัดงบประมาณภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้าน
เกษตร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการและสนับสนุน 
การดำเนินการในพื้นที ่เป้าหมาย 2 จังหวัด 5 อำเภอ ผลการประเมินจากกลุ ่มตัวอย่าง 180 ราย พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 85.55 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในชุมชน โดยมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่  
เพ่ือติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหา เกษตรกรทุกรายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม 
เนื่องจากมีปริมาณน้ำในการเพาะปลูกข้าวที่เพียงพอและน้ำมาทันต่อการ เพาะปลูก ทำให้สามารถเพาะปลูก
และเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ตามแผน/ปฏิทินที่โครงการกำหนด โดยเกษตรกรมีการใช้พันธุ์ข้าวในการเพาะปลูก
ที่หลากหลายและแตกต่างกัน เกษตรกรทุกรายไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เนื่องจากมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี โดยรายได้สุทธิเฉลี่ยจากการจำหน่ายผลผลิตเทียบกับช่วงก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.77 สำหรับ
การเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น พบว่า เกษตรกรร้อยละ 98.89 มีความเห็นว่าจะเพาะปลูกข้าวเหมือนเดิม 
เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ได้ผลดี สำหรับความพึงพอใจในภาพรวม  
ของโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 48.33 มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการในระดับมาก โดยเกษตรกร
มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิต
ได้ทันในช่วงฤดูน้ำหลาก การจัดทำแผนการส่งน้ำในการเพาะปลูกข้าว ปริมาณผลผลิต และคุณภาพผลผลิต
หลังเข้าร่วมโครงการ ส่วนความพึงพอใจด้านการตลาดเกี่ยวกับราคารับซื้อและแหล่งรับซื้อผลผลิต เกษตรกร  
มีความพึงพอใจปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ควรกำหนดแผนการดำเนินการในระยะยาว  
ให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็น
ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่อื่นต่อไป เพราะโครงกาบางระกำโมเดลเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังมีงานวิจัยของ เกษศิรินทร์ พิบูลย์, Nicolas Faysse, แมน ปุโรทกานนท์ (2562) ได้วิเคราะห์ศึกษายุทธศาสตร์
เพื่ออนาคตภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี ผลลัพธ์ของกระบวนการมีส่วนร่วม  
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(พ.ศ. 2560 – 2562) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการร่วมอภิปรายระหว่างหน่วยปฏิบัติการในเขตพ้ืนที่ชลประทาน
บางพลวงในการร่วมจัดทาภาพอนาคตด้านการเกษตรใน ปี พ.ศ. 2572 และแนวทางเพื่อให้บรรลุภาพอนาคตที่พึง
ประสงค์ พบว่า ภาคเกษตรในพ้ืนที่ชลประทานบางพลวง (หรือพ้ืนที่บริเวณท้ายน้ำของลุ่มน้ำปราจีนบุรี) เป็นพ้ืนที่ที่
มีการทำการเกษตรอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการปลูกข้าวและการเลี้ยงปลาหรือกุ ้ง ซึ ่งถือว่ามีพัฒนาการด้าน 
การปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ในการเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น เช่น การเผชิญกับราคาผลผลิตทางการเกษตร 
ที่ตกต่ำและไม่แน่นอน เกษตรกรผู้สูงอายุ และข้อจากัดในการเข้าถึงน้ำที่เพียงพอในการทาการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
ซึ่งผลการศึกษานี้ได้อธิบายถึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 ในการจัดทำภาพ
อนาคตด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทานบางพลวงในปี พ.ศ. 2572 พร้อมกับแนวทางในการดำเนินงานที่เอื ้อต่อ
การบรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์โดยร่วมกับผู้ที ่เกี ่ยวข้องในระดับพื้นที่ กระบวนการดำเนินการดังกล่าวได้
ดำเนินการร่วมกับเกษตรกร ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งภาพอนาคต Business-as-usual (ภาพอนาคตที่สถานการณ์ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติ  
โดยไม่ได้มุ ่งเน้นแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งในปัจจุบันเป็นหลัก) พบว่า ภาพอนาคตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่  
ไม่สามารถก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั ่งยืนได้ อีกทั้งยังต้องเผชิญวิกฤตการณ์ข้าวในปี พ.ศ. 2572 เนื่องจาก
ข้อจำกัดด้านรายได้จากการผลิตข้าว มีอำนาจในการต่อรองราคาน้อย ซึ่งตรงข้ามกับภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่ภาค
เกษตรควรมีระบบการจัดการที่เชื่อมโยง รวมถึงการจัดการน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานช่วงแรกนั้น ทางโครงการได้เผชิญกับข้อท้าทายจากกรอบการทางานของหน่วย
ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น อย่างไรก็ตามหน่วยปฏิบัติการ
ดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือในการอภิปรายถึงภาพอนาคตและแนวทางเพื่อให้บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
นอกจากนี้งานศึกษายังได้ระบุถึงข้อท้าทายบางประการ (เช่น ความมั่นคงในการเช่าที่เพื่อเกษตรกรรม และการ 
มีส่วนร่วมของเกษตรกรรุ่นใหม่) ซึ่งไม่ได้เป็นข้ออภิปรายกันมากนัก แต่ข้อท้าทายนี้เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญใน 
การสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่เขตชลประทานบางพลวง รวมถึงพื้นที่อื่นในประเทศไทย สำหรับด้านแนว
ทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีผลงานวิจัยของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (2563) ได้ศึกษา
วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญในระดับพื้นที่ตามแผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจสินค้ำเกษตรที่สำคัญของ
จังหวัด 7 สินค้า (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด และมะพร้าว)  
พบว่า ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ปลูกข้าวจริงในพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) จำนวน 548,378 ไร่ 
และพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) จำนวน 346,229 ไร่ โดยพื้นที่ปลูกจริงในพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) 
จำนวน 376,668 ไร่ พื ้นที ่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) จำนวน 174,394 ไร่ รวมพื้นที ่ปลูกในพื ้นที่  
ความเหมาะสม (S) จำนวน 551,602  ไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกในพื้นที่ความเหมาะสมน้อย (S3) จำนวน 27,115 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกไม่เหมาะสม (N) จำนวน 48,661 ไร่ รวมพ้ืนที่ปลูกที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (S3+N) จำนวน 
75,776 ไร่ กระจายอยู่ในอำเภอ กบินทร์บุรี นาดี บ้านสร้าง ประจันตคาม เมืองปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 
ศรีมโหสถ ซึ่งต้นทุนข้าวนาปรัง ปี 2562 ของพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3+N) จำนวน 4,420 บาท ผลผลิตต่อไร่ 655 
กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่ได้รับ ณ ไร่นา 7.95 บาทต่อกก. ให้ผลตอบแทนต่อไร่เท่ากับ 5,207 บาท ดังนั้นเกษตรกร
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ในพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ไม่เหมาะสม เมื่อเกษตรกรปลูกข้าว 1 ไร่ แล้วเกษตรกรจะได้ผลตอบแทน
สุทธิต่อไร่ 788 บาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสินค้าพืชทางเลือกหรือพืชเสริมรายได้จังหวัดปราจีนบุรี 
พบว่า ต้นโมก เป็นสินค้าที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นสินค้าทางเลือกหนึ่งที่ มีศักยภาพในพื้นที่ใน 
การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ข้าว ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยมีต้นทุนการผลิตต้นโมก มีต้นทุนรวม
เท่ากับ 42,744 บาท/ไร่/ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนผันแปร เท่ากับ 40 ,392 บาท/ไร่/ปี มีผลผลิตต่อไร่ 
เท่ากับ 3,641 ต้นต่อไร่ ณ ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ 28 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนต่อไร่ 
100,164 บาท ดังนั้นเมื่อเกษตรกรปลูกต้นโมกเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 57 ,420 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 134 ของต้นทุนการผลิต ส่วนสินค้าพืชทางเลือกหรือพืชเสริมรายได้จังหวัดปราจีนบุรีอีกชนิด
หนึ่งได้แก่ ไผ่ (หน่อ) เป็นเป็นสินค้าที ่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที ่ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่งใหญ่  
ในการปลูกไผ่ เกษตรกรมีความชำนาญในการปลูก และดูแลไผ่ โดยมีต้นทุนการผลิตไผ่ (หน่อ) มีต้นทุนรวม
เท่ากับ 13,716 บาท/ไร่/ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนผันแปร เท่ากับ 11 ,741 บาท/ไร่/ปี มีผลผลิตต่อไร่ 
เท่ากับ 2,330 กิโลกรัมต่อไร่ ณ ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ 14 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะได้ผลตอบแทน
ต่อไร่ 33,482 บาท ดังนั้น เมื่อเกษตรกรปลูกไผ่เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 19,767 บาท คิด
เป็นร้อยละ 144 ของต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ พืชทางเลือกทั้งโมกและไผ่ (หน่อ) มีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่มากกว่า  
การผลิตข้าวในพื้นท่ีไม่เหมาะสมของจังหวัดปราจีนบุรี  

2.2 แนวคิดทฤษฎี 
2.2.1 แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (น้ำ) เชิงพื้นที่ 

การจัดการทรัพยากรและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐาน โดยเน้นว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของส่วนรวมของทุกคน การจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นการผสมผสานแนวทางในการดำเนินการหลายสาขาร่วมกัน รวมทั้งควรมีการส่งเสริม 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ และใช้มาตรการทางสังคมใหม่ ๆ ควบคู่ไปด้วยนำเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

1) หลักการจัดการทรัพยากรทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ประยูร วงศ์จันทรา (2554) ได้กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็น 

การนำทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทุกชนิดมาใช้โดยการช่วยเหลือของธรรมชาติ หรือใช้เทคโนโลยีในการทำให้
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท้ังระหว่างการใช้และภายหลัง การใช้แล้วให้ฟ้ืนคืนสภาพเหมือนหรือใกล้เคียงเดิม เพ่ือให้
เห็นเป็นรูปธรรม จึงได้มีหลักการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีข้ันตอนดังนี้  

1.1) การกำหนดชนิดหรือประเภท และขอบเขตทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื ่อการใช้
ประโยชน์ อาศัยพื้นฐานของสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจุดเด่นเพื่อการสร้างรูปแบบการ
จัดการเป็นตัวนำแนวคิดในการกำหนดชนิดหรือประเภทกลุ่ม ระบบย่อย ระบบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ส่วน ใน
การกำหนดขอบเขต และชนิดจะนำไปสู่การหาขนาด ปริมาณ ว่ามีสถานภาพลักษณะใดที่จะนำไปสู่การสร้าง
ศักยภาพ  
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1.2) การกำหนดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพหรือสร้างศักยภาพความยั่งยืนของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมหลักการนี้ ถือว่าการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพนั้น มีการกำหนดกิจกรรมลักษณะ
ต่าง ๆ กล่าวคือ การนำทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างไรจะนำจึงจะทำให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้นยั่งยืน
ตลอดไป นั่นหมายความว่า ต้องมีรูปแบบการจัดการเฉพาะทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม และต้องเป็นรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ บางกรณีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม หรือเป็นมลพิษจำเป็นต้องฟื้นฟู รักษา 
ซ่อมแซม พัฒนาสงวน และแบ่งเขตการใช้ประโยชน์เพื่อให้การฟื้นตัวของธรรมชาติทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น กิจกรรมที่กำหนดขึ้นมานั้น ขึ้นอยู่กับสถานภาพของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงต้องเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป 

2) แนวคิดการจัดการทรัพยากรทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ประยูร วงศ์จันทรา (2554) ได้กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรทรัพยากรสิ่งแวดล้อมว่า 

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องยึดหลักการทางอนุรักษ์วิทยามาดำเนินการ เพื่อใช้ในการจัดการระเบียบของคนในสังคม
ในการใช้ทรัพยากรและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือประกอบการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1) การจัดการทรัพยากรสิ ่งแวดล้อมเป็นนิยามเดียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมแต่ต่างกันที่การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนทฤษฎีและการปฏิบัติ ไม่ได้มีแผนงาน
ปฏิบัติ ส่วนการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นลักษณะการปฏิบัติได้ คือ ให้ลุ่มลึกไปถึงการมีแผนปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม 

2.2) การจัดการทรัพยากรทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการ กล่าวคือ มีกลไก
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมควบคุม และมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างมีแบบแผน หรือลักษณะเฉพาะมิใช่จะทำอะไร
ก็ได้ ต ้องมีจุดเริ ่มต้นและลงท้ายที ่มีกลไกควบคุม ซึ ่งยอมรับได้ในทางปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการ  
ทางวิทยาศาสตร์ทุกประการ  

2.3) การจัดการทรัพยากรสิ ่งแวดล้อมเป็นเสมือนแผนงานในการดำเนินการทาง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งการกำหนดแผนงานนี้จะต้องครอบคลุมนโยบายมาตรการแผนงานและโครงการ  
หรือแผนปฏิบัติ ที่มีขั้นตอนและพลังขับเคลื่อนเป็นกลไกควบคุมให้แผนงานดำเนินไปได้ 

2.4) การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยยึดหลักและวิชาการอนุรักษ์วิทยา ซึ่งผู ้ใช้ต้องตระหนักดีว่า ต้องมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมสำหรับมวลมนุษย์ต่อไปในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณภาพ 

2.5) การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางหนึ่งของนิเวศพัฒนาปฏิบัติ หรือ
พัฒนาแบบยั่งยืน กล่าวคือ การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้ใช้ทรัพยากรได้  
แต่ต้องไม่ให้คุณค่าทางนิเวศวิทยาศูนย์เสียไป คือ การนำทรัพยากรมาใช้ต้องอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติจะช่วย
ธรรมชาติฟอกตัวเอง ฟ้ืนฟูตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6) การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมมาใช้เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างยั่งยืน 
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2.7) การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมีไว้เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้สอย และพึ่งพิงในการ
ดำรงชีวิตทั้งโดยปัจจัย 4 ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของชีวิต ซึ่งใช้ทรัพยากรจะต้องเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลและใช้อย่างฉลาด หรือใช้ตามความจำเป็น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
และต้องไม่ให้เกิดการสูญเปล่า เพ่ือให้มีการใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

2.8) การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะบรรลุแนวทางปฏิบัติในการควบคุมของเสียมิ
ให้เกิดขึ ้นภายในระบบทรัพยากรสิ ่งแวดล้อม เพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้น มีศักยภาพในการผลิตลดลง อาจจะเผชิญปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต
โดยแนวทางการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำจัดไว้อย่างแน่นอน 
รวมไปถึงการนำของเสียนั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนด้วย 

2.9) การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต้องมีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซ่อมแซม และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งที่อยู่ในสภาพที่กำลังมีการใช้และสภาพที่ทรุดโทรม
ร่อยหรอ โดยคาดหวังว่าถ้ามีการจัดการที่ดีแล้ว จะทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
ใช้ตลอดไป 

2.10) การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศให้มีชนิด ปริมาณของแต่ละชนิด และสัดส่วนของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ในระบบให้ได้เกณฑ์มาตรฐานธรรมชาติที่ทุกๆสิ่งมีชีวิตในระบบสามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุข ทำให้ระบบนั้น ๆ 
อยู่ในภาวะสมดุลตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีศักยภาพในการผลิตและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น 

ศศินา ภารา (2550) ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 

1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งนั้น จะต้องคำนึงถึงทรัพยากรชนิดอื่นไป
พร้อม ๆ กัน ซึ่งหมายถึง ต้องเข้าใจระบบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไม่ควรพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง  
อย่างเดียว เพราะทรัพยากรทุกอย่างต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

2) ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จะต้องไม่แยกมนุษย์ออกจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือทางวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากวัฒนธรรมและ
สังคมมนุษย์ ได้พัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั้น 

3) โครงการพัฒนาทุกโครงการย่อมมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจต้องใช้ทรัพยากร ผู้ดำเนินการตามโครงการจึงต้องมีความรอบรู้ และรู้จัก
วิธีการจัดการอย่างชาญฉลาด เพ่ือทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด  

4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานสำคัญของ
การจัดการเมื่อมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจึงต้องคำนึงหลักการอนุรักษ์ควบคู่กันไป 

5) การจัดการทุกครั้งจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องทุกเพศ ทุกวัยและทุกกลุ่ ม
บุคคลที่ทำงานและมีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดการจึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึง
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ควรสนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่นเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ชุมชนและเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากข้ึน 

6) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญในด้านการแสดงออกซึ่ง
ความเจริญทางวัฒนธรรม และความม่ันคงสมบูรณ์ของประเทศ และบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของคนในชาติ 

7) การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการและเหตุผลใด 
ก็ตามย่อมเป็นการทำลายมรดกของมนุษยชาติไปด้วย 

8) มนุษย์ไม่สามารถสร้างทรัพยากรบางชนิดขึ้นมาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ แม้ว่ามนุษย์จะมี
มันสมองอันชาญฉลาดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมบางอย่างได้ล่วงหน้าก็ตาม 

9) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเพื่อความกิน
ดีอยู่ดีของมนุษย์แล้ว ยังมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจของบุคคลในชุมชน
และประเทศชาติ 

10) เมื่อค้นพบว่ามีทรัพยากรเกิดขึ้นที่ใด ย่อมมีการทำลายเกิดขึ้นที่นั้นด้วย ในการ
จัดการจึงต้องคำนึงถึงการดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดและทำให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดด้วย ซึ่ง
บางครั้งอาจใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง 

11) ประชาชนในชาติ หรือในโลกเพิ่มขึ้นทุกขณะโดยที่ทรัพยากรได้ลดลงเรื่อย ๆ ทุก
ขณะ เช่นกัน หากทุกคนไม่เริ่มต้นที่อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในวันนี้ อนาคตข้างหน้า
ย่อมเกิดความลำบากในการที่จะทำให้เกิดหรือคงอยู่ของทรัพยากร 

12) การทำงานใด ๆ โดยขาดการทำความเข้าใจและยอมรับจากคนทั่วไปแล้วมักมี
ปัญหาและไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรจึงต้องทำการชี้แจงปลูกฝังให้สถาบันครอบครัว และชุมชนเกิด
ความรักในท้องถิ่นของตนด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความคิด และ
จิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ตนอยู่ โดยชี้ให้เห็นความสำคัญ 
คุณค่าของการดูแลรักษา การรับประโยชน์ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่จะได้รับจากผลของการ
จัดการที่ไม่ดี จะทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ง่ายขึ้น 

2.2.2 แนวคิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
การวางแผนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการผลิตสินค้าให้มีความสมดุ ลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน ซึ ่งเกิดจากการผสานของแนวคิด Zoning และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี ้ (อ้างถึงจาก 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญตามแผนที่ 
Agri-Map, 2562 ) 
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1) แนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource 
แนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource มีสาระสำคัญ คือ 

การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) ในพื้นที่หนึ่งให้ประสบความสำเร็จต้อง
อาศัยความพร้อมของปัจจัยหลัก 3 ด้านในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย การบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากร
ที่เหมาะสม ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งการมีบุคลากรด้านการเกษตรทั้งเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง 3 ด้านที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่างๆ นั้น มีความแตกต่างกัน 
โดยในบางพื้นที่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนา เช่น พื้นที่มีความเหมาะสมและโครงสร้างพื้นฐานเอื้ออำนวย
สินค้าหลักในพื้นที่มีราคาดี มีตลาดรองรับ มีบุคลากรทั้ง Smart Farmer และ Smart Officer ที่มีความพร้อม
ในการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรต่างๆ ในพื้นที่นั้น เป็นต้น  
แต่ในบางพื้นที่ที่อยู่ในเขตยังขาดความพร้อมในบางเรื่อง หรือมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก่อน การพัฒนาในแต่ละ
พื้นที่จึงไม่สามารถใช้รูปแบบ วิธีการเหมือนกันได้ หน่วยงานในพื้นที่และคณะกรรมการระดับจังหวัดจะต้อง
กำหนดมาตรการ โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่และ
สินค้าโดยคำนึงถึงข้อมูลข้อเท็จจริงจากปัจจัยทั้ง 3 ด้านที่ดำเนินการสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องมาแล้วเป็นสำคัญ 

สำหรับชนิดของข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้าน ได้ประมวลไว้
เป็นตัวอย่าง ซึ่งหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและจังหวัดจำเป็นต้องทราบเพื่อนำมาพิจารณากำหนดแนวทาง  
การพัฒนาหรือตัดสินใจในการแนะนำและส่งเสริมแก่เกษตรกรอย่างเหมาะสม (ภาพท่ี 2.1) 

 
ภาพที่ 2.1 ข้อมูลและปัจจัยที่ควรพิจารณาในกรอบแนวคิด  Zoning = Area + Commodity + Human 
Resource 

การให้ได้มาของข้อมูลที่สำคัญดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือ
ให้หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับจังหวัดดำเนินการสำรวจ รวบรวม 
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากในพื้นที่มาเป็นระยะ ซึ่งการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญและ
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ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย Zoning เป็นอย่างมาก ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นปัจจัยในการ
พิจารณากำหนดมาตรการ โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาการเกษตรให้ตรงตามศักยภาพและเหมาะสมกับพื้นที่  
ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาตามกรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource  
ซึ่งต้องมีการบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการพิจารณาความเชื่อมโยงของกรณีที่พบจากข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงพื้นที่ และข้อมูลจากส่วนกลาง ทั้งด้านพื้นที่และทรัพยากร (Area & Resource) ด้านสินค้า 
(Commodity) และด้านทรัพยากรบุคลากร (Human Resource: Smart Farmer & Smart officer) โดยจับ
คู่กรณีต่าง ๆ แล้วกำหนด โครงการ/กิจกรรม แนวทางการตอบสนองต่อกรณี รวมทั้งช่วงเวลาในการดำเนินการ 
ที่เหมาะสม ดังตัวอย่างการขับเคลื่อนนโยบายตามกรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human 
Resource (ภาพท่ี 2.1) กล่าวคือ การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัยปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านพื้นที่และทรัพยากร 
(Area & Resource) ด้านสินค้า (Commodity) และด้านคน (Human Resource: Smart Farmer & Smart 
officer) ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ โดยดำเนินการขับเคลื่อนบูรณาการนโยบาย
ต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการ One ID Card for Smart Farmer เพ่ือตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรและบริการ 
e-services ด้านต่างๆ ของกระทรวง การสำรวจ คัดกรองเกษตรกรและแบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย Smart Farmer ต้นแบบ Existing Smart Farmer และ Developing Smart Farmer ว่าในพื้นที่ 
มีแต่ละกลุ่มเท่าไร และนโยบาย Zoning เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพิจารณาความเหมาะสมของการผลิต
สินค้าเกษตรชนิดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งนโยบาย Commodity เพ่ือเป็นข้อพิจารณาในการกำหนดปริมาณการ
ผลิตสินค้าเกษตรชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่เช่นกัน หลังจากนั้น นำข้อมูลทั้งหมดนำเสนอในรูปแบบแผนที่และ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ไปดำเนินการ  

สำหรับตัวอย่างที่ได้นำเสนอ คือ พื้นที่ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก จากข้อมูล
พื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกข้าว พบว่า ตำบลนี้อยู่ในเขตชั้นความเหมาะสมปานกลางและเหมาะสม
น้อย เมื่อนำข้อมูลเกษตรกรแต่ละรายลงแผนที่ก็ทราบได้ว่าเกษตรกรแต่ละรายลงแผนที่ก็ทราบได้ว่าเกษตรกร
ที่ยังเป็น Developing  Smart Farmer เนื่องจากสาเหตุใด เช่น ปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม มีกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ดี ทำให้สามารถกำหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรายนั้น ๆ ได้ตรงตาม
ความต้องการ รวมทั้งการดำเนินงานและการติดต่อประสานงานของ Smart Officer ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในพ้ืนที่และองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ของกรมเป็นผู้ให้คำแนะนำ และประสานงานกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากับเกษตรกรในพื้นที่  รวมทั้งการเรียนรู้และถ่ายทอดบทเรียนซึ่งกันและกัน ระหว่าง 
Smart farmer ต้นแบบกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรพื้นที่ และสินค้าได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
การตลาดเป็นตัวชี้นำในการส่งเสริมการผลิต ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าผลิตออกมาแล้วต้องขายได้ในราคาที่เกษตรกร
อยู่ได ้
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2) แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) การผลิตสินค้าเกษตร 
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) การผลิตสินค้าเกษตร เป็นอีกหลักการหนึ่งที่ที ่ผู ้ร่วม

ดำเนินการจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ควรทำความเข้าใจให้ตรงกัน 
เนื่องจากภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตสินค้าเกษตรมีกระบวนการและขั้นตอนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวน
มาก และการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อทรัพยากรให้มากที่สุด  ต้องมี
การดำเนินการอย่างสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ (อ้างถึงจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญตามแผนที่ Agri-Map, 2562 ) (ภาพท่ี 2.2)   

 
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) การผลิตสินค้าเกษตร 

จากภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) การผลิตสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน โดยทั่วไปทิศทางของสินค้าเกษตรจะเคลื่อนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยต้นน้ำ
จะเป็นด้านการผลิตจากการจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อทำการผลิต การปลูกเลี้ยงจนได้ผลผลิตออกมาส่งต่อไปที่
กลางน้ำ เป็นส่วนของการแปรรูปซึ่งต้องจัดหาวัตถุดิบตามความต้องการป้อนสู่กระบวนการแปรรูปให้เป็นสินค้า
แต่ละชนิด เพ่ือเข้าสู่กลไก ปลายน้ำ ซึ่งเป็นกระบวนการด้านการตลาดสู่ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

สำหรับทิศทางของผลตอบแทนจะเป็นในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ผู้บริโภคจะเป็นต้น
ทางของผลตอบแทนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าการผลิตสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆโดยจ่ายผลตอบแทน
ให้กับพ่อค้า/นักธุรกิจที่เป็นผู้นำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยพ่อค้ าหรือ 
นักธุรกิจจะเลือกซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพ/มาตรฐานจากแหล่งแปรรูปซึ่งอยู่กลางน้ำ ตามปริมาณที่ผู้บริโภคต้องการ 
ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งหากมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแหล่งแปรรูปก็จะซื้อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็น
วัตถุดิบในการ แปรรูปมากข้ึน ให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการให้ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด
ให้มีประสิทธิภาพ คือ การสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดในตลาดตั้งแต่ต้น
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น้ำถึงปลายน้ำ ในสภาพปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ในสินค้าเกษตรหลายๆ ชนิด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียโอกาสในการพัฒนาต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาในหลายกรณี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรส่วนต้นน้ำ  
เป็นหลักและสนับสนุนการขับเคลื่อนส่วนกลางน้ำและปลายน้ำให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำความเข้าใจโจทย์
สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

 

2.2.3 แนวคิดการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ (Stakeholder) 
แนวคิดการมีส่วนร่วมอธิบายตามหลักจริยธรรมสากลแบบเดิมว่าไม่มีความสอดคล้องกับ

สภาวการณ์และความมีประสิทธิภาพในการบริหารของกิจการ จึงทำให้สังคมมีการเรียกร้องความรับผิดชอบใน
การดำเนินธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศรติ ภูมิโพธิ, 2556) แนวคิดเรื่องจริยธรรมการบริหารจึงปรากฏเป็น
รูปธรรมและมีลักษณะเฉพาะการบริหารมากขึ้น จนได้รับการยอมรับว่า จริยธรรมการบริหาร เป็นการบริหาร
เช ิงกลย ุทธ ์อย ่างหน ึ ่ งท ี ่ เร ียกว ่า “การบร ิหารเพ ื ่อผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย” Strategic Management:  
A Stakeholder Approach ของ Freeman (Freeman, 1984) ซึ่งเปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านบวกและด้าน
ลบของกิจการต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจึงน่าจะมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการ 

2.2.4 หลักการบริหารจัดการสาธารณภัย  
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2547) กำหนดการบริหารจัดการสาธารณภัย ดังนี้ 

1) กระบวนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยมี 3 ขั้นตอน คือ การดำเนินการ
ก่อนเกิดภัยเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและพรอมเผชิญเหตุการณ การดำเนินการขณะเกิด
ภัยเป็นการเข้าไประงับภัยในภาวะฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือผู้ ูประสบภัยอย่างทันท่วงที และการดำเนินการหลังเกิด
ภัยเป็นการเข้าไปฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่และแกปัญหาเยียวยาผูู้ประสบภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

2) การเตือนภัยล่วงหน้าเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณจริงในพื้นที่ เพื่อเตรียมความ
พรอมหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เช่น ลดความเสียหายกับผลที่จะตามมาและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนด้วย 

3) การสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการแกปัญหาภัยพิบัติ
นี้ อาจเกิดข้ึนมาให้อยู่ในสถาวะการณ์ที่ควบคุมได้ไม่เกิดการเสียหายรุนแรง 

2.2.5 กรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2547) กำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

อย่างเป็นระบบดังนี้ 
1) การอำนวยการ (Directing) จัดทำคำสั่งและมอบหมายงาน ประสานงานกับส่วนราชการ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
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ธารณภัยจังหวัด สำนักงานทองถิ่นจังหวัด สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่นธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) การไฟฟ้าการประปา และทีมงานด้านประชาสัมพันธ์ รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อประสานการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะทำงานระดับ
จังหวัด 

2) การเตรียมความพรอมและการรองรับสถานการณ (Preparation) ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อรับรองสถานการณที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานที่มีอยู่ข้อมูล
ปริมาณน้ำอุทกวิทยา พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคลนถลม น้ำป่าไหลหลาก และพื้นที่น้ำท่วมขัง หมู่บ้านและ
ตำบลที่ได้รับผลกระทบพรอมทั้งข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมาเป็นฐานข้อมูล เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางแผนเมื่อเกิดเหตุการณก็จะใช้เป็นแนวทางในการประสานงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ผูู้ประสบภัยในพื้นท่ีต่อไป 

3) การดำเนินการช่วยเหลือ (Response) ในขณะเกิดเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นช่วงที่โกลาหลมาก
จำเป็นต้องมีการดำเนินการหลายรูปแบบ อาทิ การจัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้นและดำเนินการช่วยเหลือในระยะกลางและระยะยาวต่อไป การให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย การ
จัดตั้งศูนย์ Call Center การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดเหตุโดยการสนธิกำลัง
จากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อจัดเตรียม
ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งระบบสื่อสาร ระบบข้อมูลข่าวสาร เรือท้องแบน ระบบไฟฟ้า แพยาง  
หองน้ำ หองสุขา เพ่ือบริการแกผูประสบภัย 

4) การฟื้นฟูเยียวยา (Recovery) เมื่อพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต
องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาในทุกด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย ได้แก่ 
เส้นทางคมนาคมการขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา โรงเรียน ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว การประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการบูรณาการซ่อมแซมต่อไป รวมถึงการดูแลสภาพ
จิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อาคาร บ้านเรือนที่เสียหายสถานศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ 

5) การป้องกันอย่างยั่งยืน (Prevention) สำหรับแนวคิดเชิงระบบในการป้องกันปัญหา
อุทกภัยอย่างยั่งยืนเป็นสิ ่งจำเป็นและสำคัญมาก การป้องกัน คือ การบริหารจัดการน้ำครบวงจร (Flood -
Management) อันประกอบด้วยการรวบรวมและการกักเก็บน้ำที่จำเป็นในแก้มลิง ใช้ระบบเชื่อมโยงการไหล
ของน้ำในระบบแก้มลิงเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำและใช้ประโยชน์จากน้ำ  
เมื่อขาดแคลน แนวคิดการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้ประโยชน ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  
ส่วนจะดำเนินการในแหล่งน้ำแห่งใดขึ้นอยู่กับการศึกษาที่เป็นไปได้และการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ  เพื่อการ
ดำเนินการก่อสร้างต่อไป นอกจากนั้นการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำ เช่น คูคลองต่าง ๆ เพื่อให้การเดินทางของน้ำ
เกิดความคลองตัว การใช้ระบบ Water Way เป็นทางดวนพิเศษระบายน้ำจากเหนือลงใต้ ส ูอ ่าวไทย  
และขณะเดียวกันต้องวางแผนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำด้วย เช่น ผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสูู่แม่น้ำน่าน เป็นต้น 
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6) การติดตามประเมินผล (Evaluation) การติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
พิจารณาด้านความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผลลัพธ์และผลกระทบในมิติเศรษฐกิจและ
สังคม สำหรับการศึกษาในเชิงปริมาณ เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้เรื่องการพัฒนาพ้ืนที่และการบริหารจัดการน้ำ 
อยู่อย่างเป็นระบบก็จะเป็นการแกไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

2.2.6 แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
“การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย เป็นการพัฒนาที่ต้องคำนึงถึงความ เป็นองค์รวมของทุก ๆ ด้าน

อย่างสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดี  
อย่างเท่าเทียม” นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้อีกหลายความหมาย ดังนี้ การพัฒนา
แบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการตามความจำเป็นในปัจจุบันโดยสามารถรองรับ 
ความต้องการหรือความจำเป็นที่จะเกิดแก่ชนรุ่นหลัง ๆ ด้วยทั้งนี้ มาตรฐานการครองชีพที่เลยขีดความจำเป็น
ขั้นพื้นฐานต่ำสุดจะยั่งยืนต่อเมื ่อมาตรฐานการบริโภคใน ทุกหนทุกแห่งคำนึงถึงความยั ่งยืนในระยะยาว  
(Long-term Sustainability) รวมถึงครอบคลุม มาตรการการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับคนรุ่นหลัง
โดยอย่างน้อยให้มาก ๆ พอกับชนรุ ่นปัจจุบันที ่ได้ร ับมาและเป็นการพัฒนาที ่กระจายประโยชน์ของ
ความก้าวหน้าเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและใน
ระดับโลก โดยรวมเพื่อชน รุ่นหลังและเป็นการพัฒนาที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง (เกื้อ วงศ์บุญสิน , 
2538 : 71-72) การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะยาวและมีการกระจายผลประโยชน์ใหแก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างผู้เกี ่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (ไพฑูรย์  พงศะบุตร, 2544: 21) การพัฒนาที่ยั ่งยืน คือ 
รูปแบบการพัฒนาที่คอยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใน ปัจจุบันโดยไม่มีข้อผ่อนปรนใด ๆ กับ  
ความต้องการที่จำเป็นที่คอยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในอนาคตด้วย (คณะกรรมาธิการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2546: 34) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมความถึง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความเชื่อมโยง
และความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาใด ๆ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้ การ พัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอะไรที่
ไกลกว่าเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดการบริโภค
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดีทำให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายล้าง
อย่างที ่ผ ่านมา และยังทำกันอยู ่หลายแห่ง ให้อยู่ร ่วมกันเป็นชุมชน อยู ่ด ี ก ินดี และอยู ่เย ็นเป็นสุข  
(สุทธิดา ศิริบุญหลง,  2554 : 22-25) 

 
 



บทที่ 3 
ข้อมูลสภาพทั่วไป 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไป  
3.1.1 ข้อมูลด้านกายภาพ 

“ทุ่งบางพลวง” เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก 
ตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำปราจีนบุรีต่อเนื่องถึงแม่น้ำบางปะกง เนื้อที่ประมาณ 499,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่  
4 อำเภอ ของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง 
รวมถึง 3 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น และอำเภอพนมสารคามโครงการ
บางพลวงโมเดล ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นที่ราบสูง
และป่าทึบสลับซับซ้อนมียอดเขาสูง 1,326 เมตร และเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำหลายสายมีธรรมชาติที่สวยงาม  
ทิศเหนือเต็มไปด้วยเทือกเขา และตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะ
กงซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 5 เมตร แม่น้ำปราจีนบุรีเกิดจากแควหนุมานและแควพระปรงไหลมาบรรจบกัน  
ที่อำเภอกบินทร์บุรี และไหลลงสู ่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิง เทรา สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เป็นที ่ราบชายฝั ่งทะเล พื ้นที ่ราบส่วนใหญ่  ประมาณ 1,250,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของพื้นที ่จังหวัด  
ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 2 เมตร และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอำเภอ 
สนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่มี ลักษณะเป็นที่ดอนซึ ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในพื้นที่แผ่นดิน 
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพพ้ืนที่ราบซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ พ้ืนที่จะค่อย ๆ ลาดสูงขึ้นไปทาง
ทิศตะวันออกและทิศเหนือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 พื้นที่โครงการบางพลวงโมเดล 
ที่มา กรมชลประทาน, 2564 
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โดยพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่นและสูงชัน เป็นพื้นที่ภูเขา ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่อำเภอพนมสารคามและ อำเภอสนามชัยเขตมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 30 - 80 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามี
แม่น้ำบางปะกงไหลผ่าน พื้นที่อำเภอต่าง ๆ คือ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอเมือง อำเภอบ้านโพธิ์
และออกสู่อ่าวไทย ที่อำเภอบางปะกง รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร 

สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับลมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้ง
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงประมาณ 37-40 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มต้นแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ช่วงฤดูหนาวของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีอาจช้ากว่าบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิ
ต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 21-25 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28.30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 33.90 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยคือ 23.80 องศาเซลเซียส 

3.1.2 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ลักษณะดินในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดล ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ลักษณะชุดดิน ดังนี้ 

1.1) กลุ่มชุดดินที่ 2 ลักษณะโดยท่ัวไป เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมี 

สีเทา จุดประสีน้ำตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีน้ำแช่ขังลึก 20-50 ซม. 

นาน 3-5 เดือน ถ้าเป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลจะพบสารจาโรไซต์สีเหลืองฝางในระดับความลึกเป็นดินลึก   

มีการระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 4.5-5.5 ได้แก่ ชุดดินอยุธยา บางเขน  

บางน้ำเปรี้ยว ท่าขวาง ชุมแสง บางปะอิน และมหาโพธิ์ ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : เนื่องจากสภาพพ้ืนที่

ราบเรียบถึงราบลุ่มเนื้อดินเป็นดินเหนียวการระบายน้ำเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังอยู่ที่ผิวดิน  ระหว่าง 4-6 เดือน 

จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ทำนาในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือพืชอื่นที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดู

แล้ง สำหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำชลประทานเข้าถึงหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ถ้าใช้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล หรือปลูกพืช

ไร่และพืชผัก ตลอดทั้งปีจะต้องทำคันดินล้อมรอบพื้นท่ีเพาะปลูกและยกร่องปลูกเพ่ือช่วยการระบายน้ำของดิน 

1.2) กลุ่มชุดดินที่ 8 ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถม

เป็นชั้น ๆ ของดินและอินทรีย์วัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ำ ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย 

พบบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ทำการขุดยกร่องเพื่อพืชผลต่าง ๆ ทำให้สภาพพื้นผิวดินเดิม

เปลี่ยนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH 6.0-7.0 ได้แก่ชุดดิน ธนบุรี 

สมุทรสงคราม ดำเนินสะดวก ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : การจัดชั้นความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินที่ 8 

นั้นได้จัดในการเกษตรคือ ใช้ปลูกไม้ผล พืชผักและปลูกพืชไร่บางชนิด พร้อมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะ
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ปลาควบคู่กับการปลูกพืชดังกล่าว เนื่องจากได้มีการยกร่องปลูกพืชและมีร่องน้ำระหว่างร่องปลูกอยู่แล้ว เพียงแต่

ปรับปรุงให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลาก็จะทำให้เกิดรายได้เสริม 

1.3) กลุ่มชุดดินที่ 11 ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดำหรือเทาแก่  

ดินล่างมีสีเทาและมีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุด

ประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ในระดับความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน  พบบริเวณท่ีราบตามชายฝั่งทะเล

หรือที่ราบลุ่มภาคกลาง น้ำแช่ขังลึก 50-100 ซม. นาน 3-5 เดือน บางพื้นที่จะขังน้ำนาน 6-7 เดือน เป็นดินลึก  

มีการระบายน้ำเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ถึงเป็นกรดจัด pH 4.5-5.0 

ได้แก่ชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี  ชุดดินดอนเมือง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทำนา บางแห่ง ยกร่องปลูกพืชผัก 

ส้มเขียวหวาน และสนประดิพัทธ์ ถ้าดินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินใช้ปุ๋ยและปูนในอัตราที่เหมาะสม  

และมีการควบคุมน้ำ หรือจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีขึ ้น  ความเหมาะสม

สำหรับการปลูกพืชต่าง ๆ : เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ำของดิน กลุ่มชุดดินที่ 11  

มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะใช้ทำนามากกว่าการปลูกพืชอย่างอ่ืน ที่มีข้อจำกัดในการปลูกข้าว คือ ความเป็นกรดจัด

ของดินทำให้ผลผลิตของข้าวต่ำ  ในการที ่จะนำกลุ ่มชุดดินนี ้ไปใช้ในการเพาะปลูกพืชอย่างอื ่น เช่น ไม้ผล   

หรือพืชผักจำเป็นต้องมีการปรับปรุงดินหรือพัฒนาที่ดิน  จึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกล่าวได้ เนื่องจากในช่วง

ฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังที่ผิวดินระหว่าง 4-6 เดือน การใช้ประโยชน์ที่ดินควรใช้รูปแบบไร่นาสวนผสม 

1.4) กลุ่มชุดดินที่ 44 ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน  

เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดิน พวกตะกอนลำน้ำ หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพ้ืนที่ดินที่มี

ลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงเชิงเขา มีความลาดชันประมาณ 3 - 20 % เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีมากเกินไป  

มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำมาก pH 5.5-7.0  ได้แก่ชุดดินน้ำพอง และจันทึก ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้

ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด ปอ ส่วนไม้ยืนต้นได้แก่ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ บางแห่งเป็น

ป่าเต็งรัง หรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 44 มีศักยภาพค่อนข้าง 

ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และไม้ผล และไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการทำนา แต่มีศักยภาพพอที่จะใช้ในการ

ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และปลูกไม้โตเร็วบางชนิด  

1.5) กลุ่มชุดดินที่ 46 ลักษณะโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปน

ลูกรัง ดินสีน้ำตาลหรือสีเหลืองหรือแดง พบบริเวณที่ดินมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความ

ลาดชันประมาณ 5-20 % เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 5 เมตรตลอดปี มีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ pH 4.5-7.0  ได้แก่ชุดดินเชียงคาน ภูสะนา กบินทร์บุรี สุรินทร์ โป่งตอง ปัจจุบันบริเวณ

ดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย และปอ บางแห่งเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ และป่าละเมาะ  
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หรือมีการปลูกป่าทดแทน ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : โดยทั่วไปแล้วกลุ่มชุดดินที่ 46 มีศักยภาพไม่ค่อย

เหมาะสมและไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ผล เนื่องจากเป็นดินตื้นถึงตื้นมาก เนื้อดินมีกรวด

ลูกรังปนไม่ต่ำกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการทำนา เนื่องจากสภาพพื้นที่สูงและ

ดินเก็บกักน้ำไม่ค่อยอยู่ อย่างไรก็ตาม มีศักยภาพพอที่จะใช้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ 

ถ้าในกรณีท่ีจะใช้ปลูกพืชไร่ ควรเลือกพืชไร่ที่มีรากตื้นและหน้าดินควรจะหนาไม่ต่ำกว่า 15 ซม.        

 
ภาพที่ 3.2 แผนที่ข้อมูลลักษณะชุดดิน (Soil Group) โครงการบางพลวงโมเดล 

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3.1.3 โครงการชลประทานที่สำคัญในพื้นที่บางพลวง ได้แก่ ประตูระบายน้ำ (ปตร.) ทั้งหมด 29 แห่ง 

ปตร.ริมแม่น้ำ 11 แห่ง ปตร.กลางคลอง 18 แห่ง ท่อระบายน้ำทั้งหมด 40 แห่ง คันกั้นน้ำ ยาวทั้งสิ้น 86 กม.   

ทางน้ำชลประทาน 54 สาย ยาว 386 กม.คลองธรรมชาติ 79 สาย ยาว 237 กม. รวมคลองทั้งสิ้น 133 สาย ยาว 

622 กม. ได้แก่ 

1) อาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการที่ทำหน้าที่รับน้ำและระบายน้ำออกจากโครงการ ได้แก่ 

ประตูระบายน้ำริมคันกั้นน้ำจำนวน 11 แห่งดังนี้  

1.1) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองหาดยาง ที่ตั้ง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

กม. 12+520ตามทางหลวงสาย 3069 (อ.เมือง - อ.ศรีมหาโพธิ) ขนาด 1-6.00 เมตร และสถานีสูบน้ำขนาด  

1 ลบ.ม./วินาที จำนวน2 เครื่อง ควบคุมปริมาณน้ำในคลองหาดยางความยาว 23.0 กิโลเมตร 

1.2) ประตูระบายน้ำและท่อระบายน้ำคลองบางพลวง ที่ตั้ง ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

กม. 10+060 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ปตร. ขนาด 1-6.00 เมตร และทรบ.ขนาด 3-2.50x2.50 เมตร ควบคุม

ปริมาณน้ำในคลองบางพลวงความยาว 22.8 กิโลเมตร 

1.3) ประตูระบายน้ำคลองหอทอง ที่ตั้ง ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม. 26+500 ของ

คันก้ันน้ำของโครงการ ขนาด 2-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองหอทองความยาว 17.5 กิโลเมตร 

1.4) ประตูระบายน้ำคลองบ้าน ที่ตั้ง ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม.30+344 ของคัน

กั้นน้ำของโครงการขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบ้านความยาว 2.3 กม. 

1.5) ประตูระบายน้ำคลองบ้านวัด ที่ตั้ง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม.34+252 ของ

คันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบ้านวัดและคลองบางกระจ่า ความยาวรวม 

6.0 กม. 

1.6) ประตูระบายน้ำคลองบางแตน ที่ตั้ง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม. 38+168 

ของคันก้ันน้ำของโครงการ ขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบางแตนความยาว 3.5 กม. 

1.7) ประตูระบายน้ำคลองบางเขียด ที่ตั้ง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กม.40+580 

ของคันก้ันน้ำของโครงการขนาด 1-6.00 เมตร ควบคมุปริมาณน้ำในคลองบางเขียดความยาว 4.8 กม. 

1.8) ประตูระบายน้ำคลองบางกระดาน ที่ตั ้ง ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กม. 

46+285 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 1-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบางกระดานความยาว 10.0 

กิโลเมตร 
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1.9) ประตูระบายน้ำคลองบางกระเจ็ด ที่ตั ้ง ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กม. 

52+125 ของคันกั้นน้ำของโครงการ ขนาด 2-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองบางกระเจ็ดความยาว 19.1 

กิโลเมตร 

1.10) ประตูระบายน้ำคลองคูมอญ ที่ตั้ง ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กม. 57+410 ของ

คันก้ันน้ำของโครงการ ขนาด 2-6.00 เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองคูมอญความยาว 17.8 กิโลเมตร 

1.11) ประตูระบายน้ำคลองวัดปากน้ำ ที่ตั้ง ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ปราจีนบุรี ขนาด 1-6.00 

เมตร ควบคุมปริมาณน้ำในคลองปากน้ำความยาว 5.9 กม. 

2) คลองในพ้ืนที่โครงการที่ประกาศเป็นทางน้ำชลประทานประเภท 4 จำนวน 54 สาย ความยาวรวม

ทั้งสิ้น 385.705 กม. คลองและลำน้ำธรรมชาติเหล่านี้ทำหน้าที่ส่งน้ำ เก็บกักน้ำและระบายน้ำ โดยมีคลองสายหลัก 

จำนวน 10 สาย คือ คลองหาดยาง คลองบางพลวง คลองสนามพลี คลองไผ่ชะเลือด คลองหอทอง คลองโพธิ์  

คลองชวดอ้ายตาด คลองบางกระดาน คลองบางกระเจ็ด และคลองคูมอญ นอกจากนี้ยังมีคลองสายรองและลำน้ำ

ธรรมชาติในพื้นที่โครงการอีกประมาณ 79 สาย ความยาวรวม 236.733 กม. รวมคลองในพื้นที่โครงการทั้งหมด 

133 สาย ความยาวรวมทั้งหมด 622.438 กม. 

3) คันก้ันน้ำและถนน คันก้ันน้ำมาตรฐานทาง F4 เป็นคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงฝั่งซ้าย หลังคันกั้น

น้ำเป็นถนนกว้าง 8 เมตร ตั้งแต่บ้านบางกระดาน กม. 43+547 ถึงบ้านคูมอญ กม. ที่ 57+267 รวมความยาว 

13.72 กม. มีสะพาน คสล. จำนวน 11 แห่ง คันกั้นน้ำแม่น้ำบางปะกงมาตรฐานทาง F5 จำนวน 3 สาย ความยาว

รวม 3.52 กม. นอกจากนี้ยังมีถนนเข้าโครงการ และถนนบนคันคลอง รวมคันกั้นน้ำและถนนที่ประกาศเป็นทาง

ชลประทานของโครงการความยาว 83.56 กม. 

4) การเก็บกักน้ำ การเก็บน้ำในโครงการเป็นการเก็บกักน้ำในลำคลองธรรมชาติและทางน้ำ

ชลประทาน ที่มีอยู่ประมาณ 133 สายในพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการประเมิน พบว่า สามารถเก็บกักน้ำในลำคลอง

ธรรมชาติในปัจจุบันได้ประมาณ 23 ล้าน ลบ.ม. 

5) สถานีสูบน้ำถาวรบ้านหาดยาง เป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ

ปราจีนบุรีที ่ ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ใกล้กับปตร.หาดยาง ประกอบด้วยเครื ่องสูบน้ำ แบบ 

Submersible จำนวน 2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 1 ลบ.ม./วินาที สูบน้ำเข้าระบบท่อส่งน้ำ แล้วปล่อยลงคลองหาด

ยางท้าย ปตร.หาดยาง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2545 และเริ่มส่งน้ำในฤดูแล้งปี 2546 พื้นที่ส่งน้ำ

ประมาณ 2,223 ไร่ บริหารจัดการน้ำโดยกลุ่ม บริหารการใช้น้ำบ้านหาดยาง-บ้านดงกระทงยาม ประกอบด้วย

สมาชิก 62 ราย และเกษตรกรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำโดยจัดเก็บค่าใช้จ่ายประมาณ 100 บาท/ไร่ 
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6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าภายใต้การดูแลและบำรุงรักษาโดยองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งหมด 

14 สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 32,945  

 

 

3.1.4 แม่น้ำสำคัญในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดล ประกอบด้วย แม่น้ำดังนี้ 

1) แม่น้ำบางปะกงเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลมาบรรจบ

กัน ที่บริเวณตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดฉะเชิงเทราไหลผ่านมาจากทิศเหนือผ่านที่ราบต่ำตอนกลาง

และไหลผ่านตอนล่างลงสู่ทิศใต้ และออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราลำน้ำสาขา 

ที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำนครนายกและคลองท่าลาด  

2) แม่น้ำนครนายก มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เขาสูง เขาแก้ว 

เขาสามยอด และเขาเขียว แม่น้ำนครนายก ไหลผ่านเขตอำเภอเมืองนครนายก เขตอำเภอบ้านนา และเขตอำเภอ

องครักษ์ ไปบรรจบกับแม่น้ำบางปะกงที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า “ปากน้ำโยธกา” ความยาว

ประมาณ 130 กิโลเมตร ส่วนลำน้ำย่อยที่สำคัญได้แก่ คลองนางรอง คลองวังตะไคร้ คลองแม่น้ำบางปลากด คลอง

โบด คลองจมูกกลวง คลองเหมือง คลองสาริกา คลองห้วยทราย และคลองบ้านนา 

3) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีลำน้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปราจีนบุรี และลำน้ำสาขาคลองพระสทึง ลำน้ำ

สาขาคลองพระปรง และลำน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน ลำน้ำสายหลัก แม่น้ำปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำ

พระปรงกับแม่น้ำหนุมาน ที่บ้านตลาดใหม่ อำเภอกบินทร์บุรี โดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของอำ เภอกบินทร์บุรี

ผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งแบ่ง

พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนออกเป็น 4 ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่ต้นน้ำมีต้นกำเนิดจากทิวเขาสันกำแพง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ทางตอนใต้มีเนินเขา เขาเตี้ย และมีเทือกเขาติดต่อกันไม่ยาวนัก นอกจากนี้ยัง

มีพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ราบระหว่างแม่น้ำ และพื้นที่ราบด้านตะวันตกของลุ่มน้ำ แม่น้ำสายหลักในลุ่มน้ำ ได้แก่ แม่น้ำ

ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นน้ำสาขาของแม่น้ำบางปะกง เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำหนุมาน 

และแม่น้ำพระปรง แม่น้ำปราจีนบุรีจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลายเป็นแม่น้ำบางปะกง แล้วไหลลงอ่าวไทย 
 

3.1.5 ศักยภาพด้านการเกษตร และปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญในระดับพื้นที่ 
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ในพื้นที่บางพลวงโมเดลส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยเกษตรกรนิยมปลูกข้าวนาปี และ
ข้าวนาปรัง โดยนิยามข้าวนาปีหมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกระหว่างวันที่ 1  พฤษภาคมถึง 31 ตุลาคม และข้าวนาปรัง 
หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของ ปีถัดไป 

ข้าวนาปีในพื ้นที ่บางพลวงโมเดล ในปี 2562/63 มีเนื ้อที ่เพาะปลูก 359,344 ไร่ ลดลงจาก 
ปี 2559/60 ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูก 369,349 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 2.71 โดยแหล่งผลิตสำคัญที่มีเนื้อที่เพาะปลูกขา้ว
นาปีมากที่สุด ได้แก่ อำเภอพนมสารคาม รองลงมาได้แก่ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอ  
ศรีมหาโพธิ อำเภอราชสาส์น อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบางคล้า ตามลำดับ พิจารณาได้ตามตารางที่ 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2559 – 2562 
หน่วย : ไร ่

จังหวัด อำเภอ ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 
ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ 48,624 52,386 49,724 52,954 
 อำเภอศรีมโหสถ 32,113 35,522 33,830 34,728 
 อำเภอเมือง 53,308 56,139 53,032 54,160 
 อำเภอบ้านสร้าง 78,301 82,403 74,483 75,762 
ฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า 16,546 18,712 19,276 17,500 
 อำเภอราชสาส์น 38,159 40,501 38,650 37,250 
 อำเภอพนมสารคาม 102,298 104,145 105,095 86,990 

รวม 369,349 389,808 374,090 359,344 
ที่มา : ข้อมูลเอกภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) 

 

เมื่อพิจารณาปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดล  เห็นได้ว่า ในช่วงดำเนิน
โครงการ เกษตรกรในพื้นที่บางพลวงโมเดลจะต้องเริ่มปลูกข้าวให้เสร็จภายในเดือนเมษายน โดยเก็บเกี่ยวให้
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และจำหน่ายผลผลิตให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม (ตารางท่ี 3.2) 
ตารางท่ี 3.2 ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดล  

กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ปลูก      
ดูแลรักษา      
เก็บเกี่ยว      
จำหน่ายผลผลิต      

ที่มา : กรมชลประทาน (2563) 
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ส่วนข้าวนาปรังในพื้นที ่บางพลวงโมเดล ในปี 2562/63 มีเนื ้อที ่เพาะปลูก 217,095 ไร่ ลดลงจาก 
ปี 2559/60 ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูก 183,520 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.30 โดยแหล่งผลิตสำคัญของข้าวนาปรังในปี
เพาะปลูก 2562 แหล่งผลิตสำคัญที่มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ได้แก่ อำเภอบ้านสร้าง รองลงมาได้แก่ อำเภอ
พนมสารคาม อำเภอราชสาส์น อำเภอศรีมโหสถ อำเภอบางคล้า อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
ตามลำดับ พิจารณาได้ตามตารางที ่3.3 

 
 

ตารางท่ี 3.3 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559 – 2562 
                          หน่วย : ไร่ 

จังหวัด อำเภอ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ 12,341 14,095 10,239 13,603 
 อำเภอศรีมโหสถ 16,690 16,784 17,813 19,135 
 อำเภอเมือง 13,061 11,630 11,690 11,528 
 อำเภอบ้านสร้าง 80,495 82,407 80,730 81,975 
ฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า 6,947 16,043 13,730 14,877 
 อำเภอราชสาส์น 25,535 31,552 30,350 30,450 
 อำเภอพนมสารคาม 28,451 31,902 35,080 45,527 

รวม 183,520 204,413 199,632 217,095 
ที่มา : ข้อมูลเอกภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

สำหรับร้อยละของปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญท่ีออกสู่ตลาดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีปี 2563 พบว่า 
ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายนร้อยละ 38.63 ส่วนผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมาก
ที่สุดในเดือนมีนาคมถึงเมษายน คิดเป็นร้อยละ 38.95 และ 35.17 ตามลำดับ 
3.2 การดำเนินงานในพื้นที่โครงการบางพลวง 

3.2.1 การบริหารจัดการน้ำของโครงการบางพลวง 

การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ชลประทานในเขตโครงการบำรุงรักษาและส่งน้ำบางพลวง  

อาศัยการรับน้ำนองจากแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกงเข้ามาใช้ในพื้นที่โครงการทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  

สรุปแยกเป็นฤดูกาลได้ดังนี ้

ฤดูฝน: มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายหลักมาก สามารถรับน้ำเข้ามาใช้ได้อย่างเพียงพอโดยไม่มีการขาด

แคลนน้ำ และเกิดปัญหาในช่วงน้ำหลากปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ  
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เข้าพื้นที่โครงการด้านเหนือน้ำ ผ่านอาคารระบายน้ำที่ไม่มีบานปิด-เปิด เช่น สะพาน ท่อลอดถนน เข้ามาในพื้นที่

โครงการ ทำให้พื้นที่โครงการประสบปัญหาน้ำท่วมขังยาวนาน อาคารปตร. และทรบ.ริมแม่น้ำปราจีนบุรีและ  

บางปะกงที่มีบานปิด-เปิด ต้องทำการปิดการรับน้ำ และพยายามที่จะระบายน้ำลงสู่พื ้นที่ชลประทานตอนล่าง  

หรือระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงในช่วงที่น้ำลง  

ฤดูแล้ง: การรับน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและบางปะกงจะมีข้อจำกัด คือ 1) โดยทั่วไปแม่น้ำบางปะกง

และปราจีนบุรี ได้รับอิทธิพลของน้ำเค็มรุกตัวเข้ามาจนถึงบริเวณ ปตร.บางพลวง หรือประมาณ 10 กม.ท้ายน้ำของ

บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรี ทำให้ ปตร. ที่รับน้ำเข้าโครงการ คือ ปตร.บางพลวง ปตร.หอทอง ปตร.คลองบ้าน  

ปตร.คลองบ้านวัด ปตร.บางแตน ปตร.คลองบางเขียด ปตร.บางกระดาน ปตร.บางกระเจ็ด ปตร.คูมอญ  

และปตร.วัดปากน้ำ รวมทั้งทรบ.ตามแนวคันกั้นน้ำต้องปิดเพื่อป้องกันน้ำเค็มเข้า จึงรับน้ำเข้าได้ที่ ปตร.  หาดยาง

เพียงแห่งเดียว อย่างไรก็ตามการปิดเปิด ปตร. 11 แห่ง และทรบ. ตามแนวคันกั้นน้ำที่รับน้ำเข้าโครงการช่วงฤดูแล้ง

ในช่วงเดือนใดขึ้นกับปริมาณน้ำท่า และการรุกตัวของน้ำเค็มว่าขึ้นไปถึงบริเวณใด ซึ่งโครงการได้จัดทำแผนการ  

ปิด-เปิดประจำปีของปตร. ที่สำคัญดังแสดงใน 2) เมื่อน้ำท่าในฤดูแล้งน้อย ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีต่ำลงมาก 

การรับจากแม่น้ำปราจีนบุรีเข้าทางปตร.หาดยางไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากระดับธรณีบาน ปตร.หาดยางสูง

กว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี จำเป็นต้องมีการสูบน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีเข้าที่สถานีสูบน้ำถาวรหาดยาง (ขนาด 

2 ลบ.ม./วินาที) และสูบน้ำโดยสถานีสูบน้ำชั่วคราวขนาดท่อ 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำท่ีส่งให้แก่

พื้นที่ชลประทานให้มากขึ้น การจัดสรรน้ำและใช้น้ำของพื้นที่ชลประทานในเขตโครงการ อาศัยการรับน้ำนองจาก

แม่น้ำปราจีนบุรี และการปิด-เปิดบานระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาของปตร. ที่สำคัญ 11 แห่ง ดังนี้ 

ปตร.คลองหาดยาง จะปิดเพื่อเก็บกักน้ำในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นเวลา 6 เดือน 

เนื่องจากระดับน้ำด้านในพื้นที่โครงการมีระดับสูงกว่าด้านแม่น้ำ และจะเปิดเพื่อรับน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีเข้าคลอง

ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เพื่อการเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี ผลประโยชน์ที่ได้รับ เกิดกับราษฎรในบางส่วน

ของตำบลหาดยาง ดงกระทงยาม คู้ลำพัน ไผ่ชะเลือด โคกปีบ โคกไทย กระทุ่มแพ้ว ตลอดแนวรวมทั้งอาศัยคลอง

สายซอย (สาขา) ช่วยด้วย 

ปตร.และทรบ.คลองบางพลวง มีความสำคัญมากทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง เพราะสามารถระบายน้ำได้

ทั้ง 2 ฤดู โดยในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นเวลา 5 เดือน จะเปิดเพ่ือรับน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีเข้าคลอง 

เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมจะปิดเพื่อช่วยเก็บกักน้ำฤดูนาปีและจะเปิดรับน้ำในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

ธันวาคม เพื่อการเก็บเกี่ยวและการบำรุงรักษา เกษตรกรในบางส่วนของตำบลบางพลวง บางเดชะ บางปลาร้า  

ไผ่ชะเลือด บางขาม กระทุ่มแพ้ว ได้รับประโยชน์จากคลองสายนี้รวมถึงคลองสาขาของคลองนี้ 
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ปตร.คลองหอทอง และปตร.คลองบ้าน ลักษณะการรับน้ำและระบายน้ำเช่นเดียวกับปตร.บางพลวง 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากคลองนี้และคลองสาขา อยู่ในเขตพื้นที่บางส่วนของตำบลบางเตย บางกระเบา บางพลวง 

บางปลาร้า ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวเป็นหลัก 

ปตร.คลองบ้านวัด ปตร.คลองบางแตน ปตร.คลองบางเขียด และปตร.คลองบางกระดาน  พื้นที่

ชลประทานที่ได้รับประโยชน์จากประตูระบายน้ำนี้จะได้รับอิทธิพลของน้ำเค็ม ดังนั้ นในเดือนมกราคมถึงเดือน

พฤษภาคมของทุกปี บานบังคับน้ำของอาคารบังคับน้ำในคลองบางกระดานและคลองสาขา จะต้องปิดไม่ให้น้ำเค็ม

ไหลทะลักเข้ามาได้ และจะเปิดเพื่อการระบายน้ำในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม หลังจากนั้นจะปิดเพ่ือเก็บกักน้ำไว้

ในฤดูนาปี พื้นที่เพาะปลูกในบริเวณคลองนี้มีระดับดินต่ำประมาณ +1.00 ม.-ร.ท.ก. ลักษณะคล้ายทาม (flood 

plain) ปริมาณน้ำจากตอนบนพื้นที่โครงการจะไหลมารวมกันอยู่บริเวณนี้ ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำออกจาก

พ้ืนที่เพาะปลูกโดยเฉพาะในฤดูฝน จึงมักมีปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกเสียหายอยู่เนืองๆ ในเขตตำบลบางกระเจ็ด 

บางแตน บางขาม 

ปตร.คลองบางกระเจ็ด พื้นที่ชลประทานที่ได้รับประโยชน์จากประตูระบายน้ำนี้จะได้รับอิทธิพลของ

น้ำเค็ม เช่นเดียวกับประตูระบายน้ำคลองบางกระดาน ดังนั้น ลักษณะการเก็บกักน้ำและระบายน้ำจึงดำเนินการ

ปิด-เปิดบานบังคับน้ำเหมือนกับประตูระบายน้ำคลองบางกระดาน พื้นที่ได้รับประโยชน์จากคลองสายนี้และคลอง

สาขาอยู่ในพื้นท่ีตำบลบางกระเจ็ด 

ปตร.คลองคูมอญ และปตร.คลองวัดปากน้ำ พื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากน้ำเค็ม 

เช่นเดียวกับประตูระบายน้ำคลองบางกระดาน ดังนั้นลักษณะการเก็บกักน้ำและระบายน้ำจึงดำเนินการปิด -เปิด

บานบังคับน้ำเหมือนกับประตูระบายน้ำคลองบางกระดาน พื้นที่ได้รับประโยชน์จากคลองสายนี้และคลองสาขาอยู่

ในพ้ืนที่บางส่วนของตำบลหัวไทร ปากน้ำ บางคา ดงน้อย เป็นต้น 

นอกจากประตูระบายน้ำ 11 แห่ง ดังกล่าวมาแล้ว การรับน้ำเข้าโครงการยังอาศัย ทรบ. ตามแนวคัน

กั้นน้ำของโครงการอีกประมาณ 36 แห่ง เพื่อแจกจ่ายน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก สำหรับพื้นที่ดอนบางส่วนของโครงการ

จำเป็นต้องสูบน้ำจากคลองสายหลักและคลองสาขาไปช่วยเหลือการทำนาปีและนาปรัง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดู

แล้ง เนื่องจากไม่สามารถรับน้ำจากแม่น้ำเข้าพ้ืนที่ได้ เพราะอิทธิพลของน้ำเค็ม ซึ่งจะมีผลกระทบมากน้อยขึ้นอยู่กับ

การรุกข้ึนของน้ำเค็มสูงมากน้อยเพียงใด และระยะเวลานานหรือไม่ ปริมาณน้ำที่สามารถสำรองไว้ใช้โดยการเก็บกัก

ไว้ในคลองธรรมชาติตามศักยภาพของโครงการในปัจจุบันประมาณ 23 ล้านลบ.ม. ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ

ใช้น้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 100,000 ไร่ในช่วงฤดูแล้ง 

การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการในช่วงฤดูฝนเมื่อมีปริมาณน้ำท่ามากเกินความต้องการหรือ  

มีปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่ง เข้าพื้นที่โครงการด้านเหนือน้ำ ผ่านอาคารระบายน้ำตามทางหลวง
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หมายเลข 3069 และ 3070 ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ต้องระบายน้ำออกจากโครงการ โดยระบายน้ำผ่าน ปตร. 

10 แห่ง คือ ปตร.บางพลวง ปตร.หอทอง ปตร.คลองบ้าน ปตร.คลองบ้านวัด ปตร.บางแตน ปตร.คลองบางเขียด 

ปตร.บางกระดาน ปตร.บางกระเจ็ด ปตร.คูมอญ และปตร.วัดปากน้ำ รวมทั้ง ทรบ.อีก 30 แห่ง ยกเว้น ปตร. 

หาดยางซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่สูงไม่สามารถทำหน้าที่ระบายน้ำออกได้ โครงการได้ทำการบันทึกข้อมูลการปิดเปิดบาน 

ปตร. จำนวน 7 แห่ง 

สรุปได้ว่า ปตร.บางกระดาน ปตร.บางกระเจ็ด และปตร.คูมอญ รวมกัน 3 แห่ง สามารถระบายน้ำ

หลากได้รวมกันประมาณถึงร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำที่ระบายออกทั้งหมด สำหรับ ปตร.บางกระดาน ถึงแม้จะมี

บานระบายน้ำเพียง 1 บาน แต่สามารถระบายน้ำได้ถึงร้อยละ 23.3 เมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่น้ำสามารถระบายได้

รวดเร็วจะเห็นว่าช่วงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม เป็นต้นไป สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าขณะน้ำท่วมสูง (กลางตุลาคม) 

ปริมาณน้ำจากต้นน้ำลดลง เป็นผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงลดลง น้ำท่วมขังในพ้ืนที่โครงการจึงระบายออกได้

ดีขึ้น 

3.2.2 การบริหารจัดการน้ำของโครงการบางพลวงโมเดล 

พ้ืนที่บางพลวงประสบปัญหาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่โครงการมีทั้ง 3 ภัย ได้แก่  
1) ปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย 1.1) น้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood) และ 1.2) น้ำท่วมล้นตลิ่ง

ลำน้ำ(River Flood) เกิดจากน้ำจากต้นน้ำที่มาจากที่ลาดชันสูงกว่า มีการระบายน้ำได้ดีกว่าเมื่อถึงพ้ืนที่ราบที่มีการ

ระบายได้ช้า ในกรณีที่มีน้ำมากจะเกิดการสะสมและล้นตลิ่งได้ 

2) ปัญหาภัยแล้ง  

3) ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำมากข้ึน 
ในส่วนพื้นที่ทุ่งบางพลวงที่จะประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับ

ความเสียหาย กรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงพื้นที่โครงการ สร้างคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ
ปราจีนบุร ีต่อเนื ่องแม่น้ำบางปะกง และสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองสายหลักที ่เช ื ่อมต่อกับแม่น้ำ  
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ทำกิจกรรมการเกษตรในทุ่งบางพลวงได้  อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่า
ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปีเป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวข้าว เมื่อมีการปิดประตูระบายน้ำ ปริมาณน้ำจะไม่
สามารถไหลบ่าเข้าทุ่งได้ จึงไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ รวมไปถึงชุมชนริมแม่น้ำในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ 
อำเภอบ้านสร้าง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุก
ปี ดังนั้น ในการแก้ปัญหาในระยะยาว  

กรมชลประทาน จึงมีแนวคิดในการดำเนินโครงการบางพลวงโมเดล ในลักษณะที่คล้ายกับ

โครงการบางระกำโมเดล ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาจากบทเรียนบางระกำโมเดล สู่ บางพลวงโมเดล 

โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาพื้นท่ีลุ่มต่ำจากต้นแบบ บางระกำโมเดล ประกอบด้วย 
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1) เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ 

2) มีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนการเลื่อนเวลาเพาะปลูก 

3) สามารถลำเลียงน้ำผ่านระบบชลประทาน/ระบบคลองที่สามารถควบคุมได้ 
4) เป็นพื้นที่ปิดล้อมกักเก็บน้ำได้ และมีแนวเขตชัดเจน 
5) มีทางระบายน้ำเข้า-ออกได้ 
6) การกักเก็บน้ำจะต้องมีระดับควบคุมท่ีไม่กระทบกับชุมชนและเส้นทางสัญจร 
7) ต้องกำหนดกฎระเบียบ หรือเงื่อนไขการขับเคลื่อนโมเดล 
ทั้งนี้ หากจะนำไปขยายผลในพื้นที่ลุ่มอื่น ๆ เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องให้ความ

ร่วมมือ และหากไม่ดำเนินการอาจทำให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ในช่วงประสบภัย น้ำท่วม
ขังซ้ำซาก ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องเสียงบประมาณเพ่ือฟ้ืนฟูเยียวยาเกษตรกร 

พื้นที่ที่ใช้ดำเนินการเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม
เป็นพื้นที่หน่วงน้ำ ทุ่งบางพลวง หรือ “บางพลวงโมเดล”เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดนู้ำ
หลาก หลังจากนั้นจะใช้เป็นทุ่งรับน้ำหลาก โดยมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกพืชใหม่ จากเดิมเกษตรกรจะเริ่ม
เตรียมแปลงเพาะปลูกประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากต้องรอน้ำฝนและเก็บเกี่ยวกลางเดือนกันยายน 
ปรับเป็นเริ่มเตรียมแปลงภายในเดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวให้เสร็จสิ้นภายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ก่อนฤดูน้ำ
หลากจะมา สำหรับแนวทางนี้เป็นการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและชุมชนไม่เกิดความเสียหายทั้งสองกลุ่ม ตลอดจน
ช่วยลดความขัดแย้ง ลดความเสียหายต่อผลผลิตรวมทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย  

พื้นที่บางพลวงได้นำมาประยุกต์ใช้จากต้นแบบบางระกำโมเดลเสนอเป็นบางพลวงโมเดล โดยการ
กำหนดพ้ืนที่นำร่องในพ้ืนที่ 7 ตำบลใน 3 อำเภอ ได้แก่ ตำบลหาดยาง ตำบลบางกุ้ง ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรี
มหาโพธิ ตำบลคู้ลำพัน ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ ตำบลท่างาม ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
พ้ืนทีป่ระมาณ 21,474 ไร่  แบ่งพ้ืนที่เป็น 7 เขต (Zoning) สร้างจุดทำนบชั่วคราวและจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 7 สาย
คลอง ซึ่งประมาณการต้องมีต้นทุนน้ำอัตราการใช้น้ำวันละ 200,000 ลบ.ม. ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม รวม
ปริมาณน้ำทั้งสิ้น 6,000,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกก่อนฤดูกาลปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เก็บเกี่ยวข้าวช่วงฤดูน้ำหลากและเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำนองในการหน่วงน้ำในพื้นที่นำร่องเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่
เศรษฐกิจเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี และในการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกข้าวต้องเลื่อนการเพาะปลูกข้าวให้
เร็วขึ้นจากเดิมกลางเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนกันยายน ปรับให้เป็นปลูกเริ่มเพาะปลูกกลางเดือนเมษายนเก็บ
เกี่ยวเสร็จกลางเดือนสิงหาคม เพ่ือหลีกเลี่ยงฤดูน้ำหลากระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 
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ภาพที่ 3.3 พื้นที่นำร่องบางพลวงโมเดล 

ที่มา กรมชลประทาน, 2564 
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูก แนวทางการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ของกรมชลประทาน ได้แก่ 

การปรับปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ทำการปลูก ข้าวนาปีเร็วขึ้น 1 เดือน เพื่อใหเกษตรกร

ทำการเพาะปลูกเริ่มเดือน เมษายน ซึ่งหัวใจหลักของบางพลวงโมเดล คือ ใหชาวนาจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนน้ำ

ท่วม และเก็บเก่ียวผลผลิตทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 

 

ภาพที่ 3.4 การปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูก 
ที่มา กรมชลประทาน, 2564 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัย พิบัติซ้ำซาก 
กรณีศึกษาการถอดบทเรียนบางพลวงโมเดล จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อค้นพบตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติ 

ส่วนที่ 2 ผลสรุปจากจัดประชุม Focus Group  
ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก  
 

4.1 ข้อค้นพบตามแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนใน 3 มิติ 

การศึกษาค้นหาข้อค้นพบครั้งนี้อาศัยกรอบการวิเคราะห์ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม เพ่ือวิเคราะห์ข้อค้นพบจากแหล่งข้อมูลแต่ละ
แหล่งทั้งจากข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จากข้อมูลเกษตรกร  
และจากข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้ 

 

4.1.1 ข้อค้นพบจากพื้นที่ความเหมาะสมของการปลูกข้าวตาม Agri-Map  
อาศัยกรอบการวิเคราะห์ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดย สศท.6 ค้นพบข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมของการปลูกข้าวตามแผนที่ Agri-map ของพื้นที่ปลูกข้าวในตำบล 
นำร่องที่อยู่ในบางพลวงโมเดล จำนวน 5 ตำบล พบว่า 1) ต.คู้ลำพัน เป็นตำบลที่มีพื้นที่ความเหมาะสมสูงสุด  
โดยเป็นพื้นที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จำนวน 11,120 ไร่ เหมาะสมปานกลาง จำนวน 35 ไร่ และเป็น
พื้นที่ไม่เหมาะสมเพียง 30 ไร่ รองลงมาเป็น 2) ต.ดงกระทงยาม เป็นพื้นที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จำนวน 
9,418 ไร่ เหมาะสมปานกลาง จำนวน 5,857 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพียง 32 ไร่ 3) ต.ไผ่ชะเลือด เป็นพื้นที่
เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จำนวน 8,751 ไร่ เหมาะสมปานกลาง จำนวน 2,138 ไร่  และเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม
เพียง 226 ไร่ 4) ต.หาดยาง เป็นพื้นที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จำนวน 6,121 ไร่ เหมาะสมปานกลาง จำนวน 
586 ไร่ และเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมเพียง 31 ไร่ และสุดท้าย 5) ต.บางกุ้ง เป็นพื้นที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว 
จำนวน 2,030 ไร่ เหมาะสมปานกลาง จำนวน 3,803 ไร่ และเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมเพียง 13 ไร่ ซึ่งสรุปได้ว่าพื้นที่ 
5 ตำบลนำร่องของบางพลวงโมเดลส่วนใหญ่เป็นพื้นที ่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จำนวน 37,440 ไร่ 
เหมาะสมปานกลาง จำนวน 12,419 ไร่ และเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมเพียง 332 ไร่  

หากพิจารณาเรียงตามลำดับจากแม่น้ำปาจีนบุรีตั้งแต่ตำบลต้นน้ำไปปลายน้ำมีรายละเอียดดังนี้  
1) ตำบลบางกุ้ง เป็นตำบลต้นน้ำที่ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว 

จำนวน 2,030 ไร่ เป็นพ้ืนทีเ่หมาะสมปานกลาง จำนวน 3,803 ไร่ และเป็นพื้นท่ีไม่เหมาะสมเพียง 13 ไร่ 
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ภาพที่ 4.1 พื้นที่ความเหมาะสมของการปลูกข้าว ตำบลบางกุ้ง 
ที่มา Agri-Map Online, 2564 

 

2) ตำบลหาดยาง เป็นตำบลต้นน้ำที่ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่มีลักษณะเป็นกระเพาะหมูโค้งเว้า 
และติดกับพ้ืนที่ดำเนินการแผนก่อสร้างทำประตูระบายน้ำวังชัน เพ่ือยกระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีให้ไหลสู่ลำคลอง
ต่าง ๆ ในพื้นที่บางพลวงโมเดล โดยมีพื้นที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จำนวน 6,121 ไร่ เป็นพื้นที่เหมาะสมปาน
กลาง จำนวน 586 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพียง 31 ไร่ 

ภาพที่ 4.2 พื้นที่ความเหมาะสมของการปลูกข้าว ตำบลหาดยาง 
ที่มา Agri-Map Online, 2564 
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3) ตำบลดงกระทงยาม เป็นตำบลใจกลางพื้นที่ดำเนินงานบางพลวงโมเดลและเป็นตำบลใหญ่ 
มีพ้ืนที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จำนวน 9,418 ไร่ เป็นพื้นที่เหมาะสมปานกลาง จำนวน 5,857 ไร่ และเป็น
พ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพียง 32 ไร่ 

ภาพที่ 4.3 พื้นที่ความเหมาะสมของการปลูกข้าว ตำบลดงกระทงยาม 
ที่มา Agri-Map Online, 2564 

 

4) ตำบลคู้ลำพัน เป็นพื้นที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จำนวน 11,120 ไร่ เป็นพื้นทีเ่หมาะสม
ปานกลาง จำนวน 35 ไร่ และเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมเพียง 30 ไร่ 

 
ภาพที่ 4.4 พื้นที่ความเหมาะสมของการปลูกข้าว ตำบลคู้ลำพัน 

ที่มา Agri-Map Online, 2564 
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5) ตำบลไผ่ชะเลือด ตำบลปลายน้ำมีพื้นที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จำนวน 8,751 ไร่ เป็น
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง จำนวน 2,138 ไร่ และเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม 226 ไร่ ซึ่งเป็นตำบลที่มีพื้นที่ไม่เหมาะสม
มากที่สุดใน 5 ตำบลนำร่อง เพราะอยู่ปลายน้ำและมีท่ีลุ่มต่ำน้ำท่วม 

 

ภาพที่ 4.5 พื้นที่ความเหมาะสมของการปลูกข้าว ตำบลไผ่ชะเลือด 
ที่มา Agri-Map Online, 2564 

 

ดังนั้น ข้อค้นพบจากพื้นที่ความเหมาะสมของการปลูกข้าวตาม Agri-Map สามารถยืนยันได้ว่า  

5 ตำบลนำร่องมีความเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวในมิติด้านกายภาพของทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม มีเพียงส่วนน้อย 332 ไร่ ที่อาจต้องปรับเปลี่ยน/ผสมผสาน  หรือถึงแม้เป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูก

ข้าวก็ตามแต่ควรพิจารณามิติด้านเศรษฐกิจว่ามีความคุ้มค่าต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน น้ำ และคุ้มค่า

กับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือไม่ รวมทั้งมิติด้านภูมิสังคมของเกษตรกรที่มีความพร้อมรับการพัฒนาปรับปรุง/

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการผลิตหรือไม ่
 

4.1.2 ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร  

ข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม สรุปตามหลักการพัฒนาที่ยั ่งยืนใน  

3 มิติ ดังนี้ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม แบ่งผลวิเคราะห์หลาย
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ประเด็น เช่น ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการผลิต  ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเกษตร

ในพ้ืนที่บางพลวง และปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมิติ เป็นต้น ดังนี้ 

1) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยใช้น้ำจากแหล่ง

น้ำธรรมชาติ บ่อขุดเองและแหล่งน้ำชลประทาน แต่แหล่งน้ำยังไม่เพียงพอร้อยละ 58  เป็นพื้นที่รับน้ำนองหน่วงน้ำ

ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม ร้อยละ 70 เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนฤดูน้ำหลากหรือรับน้ำนอง

หน่วงน้ำร้อยละ 87 และมีเก็บเกี่ยวไม่ทันร้อยละ 23 แต่เป็นการเสียหายบางส่วนไม่เสียหายโดยสิ้นเชิงทั้งแปลง 

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ และมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำแบบไม่เป็นทางการร้อยละ 49 

ส่วนพันธุ์ข้าวที่พบหลากหลายเป็นพันธุ์ที่ราชการรับรอง ร้อยละ 53 เช่น กข 41 43 47 51 61 ไรซ์เบอรี่ พิษณุโลก 2 

สุพรรณบุรี 1 และเป็นพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์อื่น ๆ ร้อยละ 47 เช่น ข้าวเหลือง ข้าวขาวหลวง ข้าวอยุธยา 1 ข้าวสี่

เดือน จัสมิน MG1 รายละเอียดดังนี้ 

1.1) ด้านลักษณะแหล่งน้ำที ่ใช้ทำการเกษตร พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ำ

ธรรมชาติ ร้อยละ 46.51 รองลงมาแหล่งน้ำธรรมชาติกับแหล่งน้ำชลประทาน ร้อยละ 23.26 แหล่งน้ำชลประทาน 

ร้อยละ 18.60 บ่อขุดเอง ร้อยละ 6.98 และแหล่งน้ำธรรมชาติกับบ่อขุดเอง ร้อยละ 4.65  

การรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ พบว่า มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว ร้อยละ 48.84 แต่ยังมีที่ไม่รวมกลุ่มผู้ใช้
น้ำ ร้อยละ 51.16 และพบว่าแหล่งน้ำไม่มีเพียงพอสำหรับใช้ทำการเกษตร ร้อยละ 58.14 และมีน้ำใช้เพียงพอ ร้อย
ละ 41.86   
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ตารางท่ี 4.1 แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตร 

รายการ 
จำนวน ร้อยละ 
(n=43) 100.00 

แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตร    
บ่อขุดเอง 3 6.98 
แหล่งน้ำธรรมชาติ   20 46.51 
แหล่งน้ำชลประทาน 8 18.60 
แหล่งน้ำธรรมชาติกับชลประทาน 10 23.26 
แหล่งน้ำธรรมชาติกับบ่อขุดเอง 2 4.65 
การรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ   
รวมกลุ่ม 21 48.84 
ไม่รวมกลุ่ม 22 51.16 
แหล่งน้ำมีเพียงพอสำหรับใช้ทำการเกษตร   
เพียงพอ 18 41.86 
ไม่เพียงพอ 25 58.14 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

1.2) ด้านลักษณะการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่บางพลวง ปี 2563 (ข้าวนาปี) ได้แก่ 
ที่มาของแหล่งเมล็ดพันธุ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ของตนเอง ร้อยละ 30.23 รองลงมาใช้เมล็ดพันธุ์
ของบริษัทเอกชนผสมกับของตนเอง ร้อยละ 25.58  ใช้เมล็ดพันธุ์ของบริษัทเอกชนอย่างเดียว ร้อยละ 23.26 และ
ใช้เมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวของราชการ ใช้เมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ และใช้เมล็ดพันธุ์ของของศูนย์วิจัย
เมล็ดพันธุ์ของราชการผสมกับของบริษัทเอกชน ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 6.98 

การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของทางราชการ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการรับรอง ร้อย
ละ 46.51 ไม่ทราบว่ามีการรับรองจากหน่วยงาน ร้อยละ 30.23 และใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการรับรอง ร้อยละ 23.26 จะ
เห็นได้ว่าเกษตรกรไม่ทราบว่าเรื่องเมล็ดพันธุ์ได้รับการรับรองหรือไม่ สะท้อนถึงการเข้าถึงความรู้ของเกษตรกร และ
การกำกับดูแลด้านการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ส่วนพันธุ์ข้าวที่พบหลากหลายเป็นพันธุ์ที่ราชการรับรอง เช่น กข 41 43 47 51 61 ไรซ์เบอรี่ 
พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1 และเป็นพันธุ์พื ้นเมืองและพันธุ์อื ่น ๆ เช่น ข้าวเหลือง ข้าวขาวหลวง ข้าวอยุธยา 1  
ข้าวสี่เดือน จัสมิน MG1 เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายสิงหาคม ถึง ต้นกันยายน จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายของ
พันธุ์ข้าวเพราะเกษตรกรปรับตัวเลือกชนิดพันธุ์ข้าวตามลักษณะพ้ืนที่นาที่สูงต่ำ และตามปริมาณการน้ำ 
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ข้าวนาปี ปี 2563 ส่วนใหญ่เก็บเก่ียวข้าวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก ร้อยละ 88.37 และไม่ทัน ร้อยละ 
11.63 เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ำมาก แต่เป็นการเสียหายเพียงบางส่วนของเกษตรกร 

 

ตารางท่ี 4.2 การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่บางพลวง ปี 2563 (ข้าวนาปี) 

รายการ 
จำนวน ร้อยละ 
(n=43) 100.00 

เก็บเกี่ยวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก   
ทัน 38 88.37 
ไม่ทัน   5 11.63 
แหล่งเมล็ดพันธุ์   
ศูนย์วิจัยเมล็ด 3 6.98 
สหกรณ ์ 3 6.98 
บริษัทเอกชน 10 23.26 
ตนเอง 13 30.23 
บริษัทเอกชนและตนเอง 11 25.58 
ศูนย์วิจัยเมล็ดและเอกชน 3 6.98 
การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของทางราชการ   
รับรอง 20 46.51 
ไม่รับรอง 10 23.26 
ไม่ทราบ 13 30.23 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

พื้นที่รับน้ำนอง/กักเก็บน้ำ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นพื้นที่รับน้ำนอง/กักเก็บน้ำ จำนวน 30 คน  
คิดเป็นร้อยละ 69.77 และไม่เป็นพื้นที่รับน้ำนอง/กักเก็บน้ำ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 

การใช้ประโยชน์จากพื้นที่หน่วงน้ำ พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากพื้นที่หน่วงน้ำ จำนวน  
7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28 เช่น การฆ่าวัชพืชในนา มีปลาตกค้างในนา ไล่หนูในนา และไม่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
หน่วงน้ำ จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 83.72 

การเปลี่ยนไปทำการเกษตร ด้านอื่น ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.23 ไม่เปลี่ยน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 86.05 และทำเสริม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 
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ตารางท่ี 4.3 พื้นที่รับน้ำนอง 

รายการ 
จำนวน ร้อยละ 
(n=43) 100.00 

พื้นที่รับน้ำนอง/กักเก็บน้ำ     
เป็นพื้นที่รับน้ำนอง 30 69.77 
ไม่เป็นพ้ืนที่รับน้ำนอง 13 30.23 
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่หน่วงน้ำ   
ใช้ประโยชน์ 7 16.28 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 36 83.72 
การเปลี่ยนไปทำการเกษตร ด้านอ่ืน ๆ   
เปลี่ยน 1 2.23 
ไม่เปลี่ยน 37 86.05 
ทำเสริม 5 11.63 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

2) มิติด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรส่วนใหญ่สังกัดกลุ่ม ธกส.ร้อยละ 86 ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ทำการเกษตร
มากกว่า 50 ไร่ ร้อยละ 37 ลักษณะการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่าร้อยละ 56 ลักษณะการใช้พื ้นที่
การเกษตรส่วนใหญ่ทำนา ร้อยละ 81 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คิดเปลี่ยนไปทำเกษตรด้านอื่น ๆ ที่มีรายได้มากกว่า 
การทำนาเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเป็นพื้นที่เช่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ และไม่มีความรู้ในการประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ และมีพ่อค้ามาซื้อข้าวที่นาหลายเจ้าทำให้มีการแข่งขันราคาและเกษตรกรสามารถเลือกที่จะขายได้ แต่
หากมีน้ำส่งมาตามคลองได้ต่อเนื่องจึงจะคิดปรับเปลี่ยนปลูกพืชทางเลือกอ่ืนผสมผสานบ้างต่อไป 

2.1) ด้านลักษณะการผลิตทางการเกษตรพื ้นที ่ในการทำเกษตร พบว่า กลุ ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า 50 ไร่ ร้อยละ 37.21 รองลงมาพื้นที่ทำการเกษตร 21 - 30 ไร่ ร้อยละ 
27.91 ลักษณะการถือครอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พื้นที่ในการทำเกษตรเป็นที่เช่า ร้อยละ 55.81 รองลงมา
แบบมีที่ของตนเองและที่เช่า ร้อยละ 30.23 ที่ของตนเอง ร้อยละ 11.63 และทำฟรี ร้อยละ 2.33 ลักษณะการใช้
พื้นที่การเกษตร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทำนา ร้อยละ 81.40 รองลงมาทำนากับประมง ร้อยละ 13.95  
และทำนากับปลูกพืชอ่ืน ร้อยละ 4.65 
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ตารางท่ี 4.4 พื้นที่ในการทำการเกษตร ลักษณะการถือครอง และลักษณะการใช้พื้นที่การเกษตร 

รายการ 
จำนวน ร้อยละ 
(n=43) 100.00 

พื้นที่ในการทำเกษตร   
1 - 10 ไร่ 3 6.98 
11 - 20 ไร่ 5 11.63 
21 - 30 ไร่ 12 27.91 
31 - 40 ไร่ 4 9.30 
41 - 50 ไร่ 3 6.98 
มากกว่า 50 ไร่ 16 37.21 
ลักษณะการถือครอง   
ที่ของตนเอง 5 11.63 
ที่เช่า 24 55.81 
ที่ของตนเอง และ ที่เช่า 13 30.23 
ทำฟรี  1 2.33 
ลักษณะการใช้พื้นที่การเกษตร   
นาข้าว 35 81.40 
นาข้าวกับพืชอ่ืน 2 4.65 
นาข้าวกับประมง 6 13.95 

ที่มา : จากการสำรวจ 

ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าว โดยการศึกษานี้ต้องการพิจารณาถึง
ช่วงเวลาการเป็นพ้ืนที่รับน้ำนองช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม จึงพิจารณาแบ่งช่วงเวลาเดือนเก็บเก่ียวดังนี้  

2.2) ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเกษตรในพื้นที่บางพลวง  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนจากกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า ข้าวนาปี ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 4,242.71 บาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเงินสดที่เป็นปัจจัยการผลิต ผลผลิต

ต่อไร่ 738.85 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 7,780 บาทต่อตัน ได้ผลตอบแทนต่อไร่ 5,748.25 บาท  เมื่อ

เกษตรกรปลูกข้าว 1 ไร่ แล้วเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 1,505.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.49 

ของต้นทุนการผลิต  

ส่วนข้าวนาปรัง ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 4,419.57 บาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเงินสดที่เป็นปัจจัย

การผลิต ผลผลิตต่อไร่ 659 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 8,150 บาทต่อตัน ได้ผลตอบแทนต่อไร่ 5,370.85 
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บาท เมื่อเกษตรกรปลูกข้าว 1 ไร่ แล้วเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 951.28 บาท  คิดเป็นร้อยละ 

21.52 ของต้นทุนการผลิต 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนจาการทำข้าวนาปีได้ผลตอบแทนที่มากกว่าข้าวนาปรัง  

ตารางท่ี 4.5 ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเกษตรในพื้นที่บางพลวง 

รายการ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง 
เงินสด ไม่เป็น 

เงินสด 
รวม เงินสด ไม่เป็น 

เงินสด 
รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 3,115.18 537.25 3652.43 2,659.48 1,169.81 3,829.29 
2. ต้นทุนคงท่ี 325.00 265.28 590.28 325.00 262.28 590.28 
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,440.18 802.53 4,242.71 2,984.48 1,435.09 4,419.57 
4. ต้นทุนรวมต่อตัน (1,000 
กก.)    

4,656.13 1,086.19 5,742.32 4,528.80 2,177.68 6,706.48 

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)   738.85   659.00 
6. ราคาที ่เกษตรกรขายได้ 
ที่ไร่นา (บาท/กิโลกรัม) 

  7.78   8.15 

7. ผลตอบแทนต่อไร่   5,748.25   5,370.85 
8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่   1,505.54   951.28 
9. ผลตอบแทนสุทธิต่อ
กิโลกรัม 

  2.04   1.44 

ที่มา จากการสำรวจ 
 

3) มิติด้านสังคม จากการสำรวจพบว่า กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 65 เพศหญิง  
ร้อยละ 35 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรร้อยละ 93 ด้านอาชีพ เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมร้อยละ 37 เช่น รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และลูกจ้างภาครัฐ ด้านระดับการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาร้อยละ 72 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน แบ่งเป็น แรงงานในครัวเรือนภาคการเกษตร
เฉลี่ย 2 คน และเป็นแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คน รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร สามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง 43 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12 

และเป็นเพศหญิง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88 ส่วนใหญ่มีอายุ 56 - 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.21 รองลงมา
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อายุ 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.58  ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดในประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

72.09 รองลงมามัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 13.95  

กลุ่มตัวอย่างทำเกษตรในตำบลไผ่ชะเลือด ร้อยละ 34.89 รองลงมาตำบลคู้ลำพัน ร้อยละ 
23.26 ตำบลหาดยาง ร้อยละ 18.60 ตำบลดงกระทงยาม ร้อยละ 13.95 และตำบลบางกุ้ง ร้อยละ 9.30 หรือ
สามารถจำแนกตามอำเภอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทำเกษตรที่อำเภอศรีมโหสถ ร้อยละ 53.49 และอำเภอศรีมหาโพธิ
ร้อยละ 46.51 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักส่วนใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ร้อยละ 93.02 และ
ไม่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร เพียงร้อยละ 6.98  และส่วนใหญ่ไม่มีประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 62.79 และมีการ
ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 37.21 เช่น ค้าขาย รับจ้างบริการทางการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งมีจำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีจำนวนมากกว่า 5 คน ร้อยละ 37.21 

 

ตารางท่ี 4.6 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  

รายการ 
จำนวน ร้อยละ 
(n=43) 100.00 

เพศ   
ชาย 25 65.12 
หญิง 18 34.88 
อาย ุ   
25 - 35 ปี 2 4.65 
36 - 45 ปี 4 9.30 
46 - 55 ปี 11 25.58 
56 - 65 ปี 16 37.21 
มากกว่า 65 ปี 10 23.26 
ระดับการศึกษา   
ประถมการศึกษา 31 72.09 
มัธยมตอนต้น 2 4.65 
มัธยมปลาย/ปวช. 6 13.95 
ปวส. 2 4.65 
ปริญญาตรีขึ้นไป 2 4.65 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.6 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ) 

รายการ 
จำนวน ร้อยละ 
(n=43) 100.00 

ตำบล   
ไผ่ชะเลือด 15 34.89 
หาดยาง 8 18.60 
บางกุ้ง 4 9.30 
ดงกระทงยาม 6 13.95 
คู้ลำพัน 10 23.26 
อำเภอ   
ศรีมโหสถ 23 53.49 
ศรีมหาโพธิ 20 46.51 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร   
ขึ้น 40 93.02 
ไม่ข้ึน 3 6.98 
อาชีพเสริม   
ไม่ประกอบอาชพเสริม 27 62.79 
ประกอบอาชีพเสริม 16 37.21 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน   
1-2 คน 14 32.56 
3-4 คน 13 30.23 
มากกว่า 5 คน 16 37.21 

ที่มา : จากการสำรวจ 

4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างแต่ละมิติ 

4.1) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในพื ้นที ่ของมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ปัญหา: น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง คนที่อยู่ปลายน้ำไม่ค่อยได้รับน้ำ 
ข้อเสนอแนะ: ต้องการเครื ่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื ่อบรรเทาภัยพิบัติ และแก้ไข

ปรับปรุงระบบชลประทาน เช่น การสร้าง ปตร.วังชัน และการปรับปรุงคลอง เป็นต้น  
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2) ปัญหา: โรคและแมลงศัตรูพืช เช่น โรคใบขาว เชื้อรา ใบไหม้ เพลี้ยหนอน ข้าวดีด 
น้ำเปรี้ยว ดินเปรี้ยว 

ข้อเสนอแนะ: ควรให้ความรู้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีการป้องกันโรคและ
ศัตรูพืช การปรับปรุงพื้นที่ การคัดพันธุ์ข้าวปลูก เป็นต้น 

4.2) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในพ้ืนที่ของมิติด้านเศรษฐกิจ 
1) ปัญหา: การปลูกข้าวมีต้นทุนสูง เพราะต้องซื้อน้ำมันสำหรับสูบน้ำเป็นหลัก รวมถึง

ราคาพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลงยังมีราคาค่อนข้างสูง 
ข้อเสนอแนะ: ระยะยาว ควรปรับปรุงระบบแพร่กระจายน้ำ หรือปรับเปลี่ยนสินค้า

ในพื้นที่ที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าว หรือใช้น้ำอย่างคุ้มค่ามีรายได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้น้ำที่เท่ากัน วิจัย
ทดลองในพ้ืนที่/แนะนำพันธุ์ข้าวที่อายุสั้น ใช้น้ำน้อย ทนต่อดินเปรี้ยว ระยะสั้น ควรปรับวิธีการผลิต เช่น เปียกสลับ
แห้ง การปรับพื้นที่ดิน และเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับช่วงเวลา และรวมกลุ่มการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตและ
การบริหารจัดการน้ำ 

2) ปัญหา: ขาดแคลนเงินทุน  
ข้อเสนอแนะ: ควรมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเพื่อมีเงินทุนส่วนต่างไว้ลงทุน 

และควรมีการศึกษามาตรการเยียวยากรณีเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ เช่น เงินชดเชยค่าเสียโอกาสการใช้ประโยชน์ที่ดิน/
ชดเชยความเสียหาย/สนับสนุนปัจจัยฟื้นฟูพ้ืนที่ 

4.3) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในพ้ืนที่ของมิติด้านสังคม 
1) ปัญหา: เกษตรกรบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายใน

การซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ของกลุ่มสมาชิกเกษตรกรที่รวมทุนสูบทอยจัดหาน้ำ 
ข้อเสนอแนะ: ควรหารือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำอย่างเป็นทางการเพ่ือมีกติการ่วมกัน  

2) ปัญหา: การสื่อสารแจ้งข่าวสารไม่ทั่วถึง เช่น แจ้งการเปิดประตูระบายน้ำ ไม่มี/ไม่
ทราบว่าแจ้งก่อนปล่อยน้ำ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ: ควรหารูปแบบการสื่อสารสู่เกษตรกรพ้ืนที่นี้ที่เหมาะสมร่วมกัน 
3) ปัญหา: เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่สามารถใช้น้ำจากผู้เลี้ยงปลาได้ และผู้เลี้ยงปลามีท่อสูบ

เข้าสระขนาดใหญ่กว่าชาวนาจึงดูดน้ำจำนวนมาก  
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการจัดการน้ำกับการประมงให้อยู่ร่วมกับนาข้าวได้ หรือมีการ

ร่วมกันเจรจาต่อรองระหว่างผู้เลี้ยงปลากับชาวนา 
 

4.1.2 ข้อค้นพบจากการสอบทานข้อมูลหน่วยงานในพื้นที่  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลและจากการรวบรวมจาก

แบบสอบถามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่บางพลวงโมเดลจากหน่วยงานในพ้ืนที่ พบว่า 
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1. มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรหลากหลายโครงการ เช่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โครงการเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  แต่
เป้าหมายพัฒนาดำเนินการในพื้นท่ีต่างกัน 

2. มีคณะทำงานพัฒนาบางพลวงโมเดลแต่ยังไม่ได้ขับเคลื ่อนร่วมกัน มีเพียงกรมชลประทาน
ดำเนินการเป็นหลัก ควรมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาพ้ืนที่บางพลวงอย่างเป็นรูปธรรม 

3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงได้ชี้แจงการดำเนินการบางพลวงโมเดลไม่สามารถทำได้
ทันทีตามการขยายผลของบางระกำโมเดลเพราะมีข้อแตกต่างจากต้นแบบการบริหารจัดการบางระกำโมเดล 
กับบางพลวงโมเดล ดังนี้ 

ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการพิจารณาพ้ืนที่ลุ่มต่ำ (ขยายผล) บางพลวงโมเดล 
1) สภาพพื้นที่ไม่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการมีค่าระดับสูง

กว่าระดับในแม่น้ำปราจีนบุรี 
2) เป็นโครงการรับน้ำนอง แต่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนเป็นของตนเอง ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะ

สนับสนุนการเลื่อนเวลาเพาะปลูก 
3) ไม่สามารถลำเลียงน้ำผ่านระบบชลประทาน/ระบบคลองที่สามารถควบคุมได้ 
4) ไม่เป็นพ้ืนที่ปิดล้อมที่กักเก็บน้ำได้ และไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน 
5) ไม่มีทางระบายน้ำเข้า-ออกได้ 
6) การเก็บกักน้ำไม่มีระดับควบคุมที่ไม่กระทบกับชุมชนและเส้นทางสัญจร 
7) ประสบปัญหาความเค็มจากแม่น้ำบางประกงหนุนสูงขึ้นมายังแม่น้ำปราจีนบุรีมากกว่าปกติ 
8) เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับแผนป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองปราจีนบุรี โดยการผันน้ำเข้าบริเวณ  

ประตูระบายน้ำ (ปตร.) หาดยางในช่วงฤดูน้ำหลาก 
9) เป็นพื้นที่สูบทอยน้ำเข้าช่วยเหลือ สำรองน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในช่วง

ฤดูแล้ง 
ดังนั้น ควรมีการจัดการในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างน้ำต้นทุน การบังคับน้ำ และคลองส่ง

ลำเลียงน้ำที่สะดวกให้ได้ก่อนจึงจะสามารถบริหารจัดการให้เป็นบางพลวงโมเดลได้ดีขึ้นในอนาคต  
ทั้งนี้ จากข้อมูลข้อค้นพบดังกล่าวที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ได้รวบรวบทั้งจากข้อมูล Agri-

Map ข้อมูลจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ ข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่บางพลวงโมเดล โดยมีกรอบการวิเคราะห์ 3 
มิติ ได้แก่ มิติทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจ และมิติภูมิสังคม เพื่อนำมาวิเคราะห์แล้วจัดทำแนวทางการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก กรณีศึกษาบางพลวงโมเดลที่เหมาะสมเสนอในที่
ประชุมหารือกลุ่มย่อยในระดับพื้นท่ี (Focus Group) ต่อไป 
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4.2 ผลสรุปจากการจัดประชุม Focus Group  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ได้จัดประชุมหารือ Focus Group เรื่อง ถอดบทเรียนแนวทางการ

บริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก กรณีศึกษาบางพลวงโมเดล เมื่อวันที่ 8 
เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อบต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่นำร่อง จำนวน 38 
คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. เพื่อนำเสนอผลสรุปจากการถอดบทเรียน “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรสำคัญ 
ในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก กรณีศึกษาบางพลวงโมเดล”  

2. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ และสินค้าเกษตรสำคัญในพ้ืนที่โครงการ  

3. เพื ่อนำผลการประชุม Focus Group ไปปรับปรุงรายงานการถอดบทเรียนฯ ให้ถูกต้องสมบูรณ์  
และสะท้อนสภาพจริงให้มากข้ึน และนำไปเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ  

4. เพื่อให้กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. (ส่วนกลาง) นำข้อมูลไปพิจารณาประมวลสรุป
ภาพรวม “แนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากระดับประเทศ” เพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหารระดับสูงของ กษ. ให้นำไปพิจารณาดำเนินมาตรการ หรือโครงการจัดทำโมเดลนำร่องด้านการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก ให้แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน  

ในส่วนสาระสำคัญท่ีนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมหารือ Focus Group ได้แก่ สรุปข้อค้นพบตามแนวคิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืนใน 3 มิติ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ได้รวบรวมวิเคราะห์ผลข้อมูล และความก้าวหน้าของ
แผนบรรเทาอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรี ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 และโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาบางพลวงนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและสร้างความเข้าใจในความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ
น้ำของกรมชลประทานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่   รวมทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำเสนอเพ่ือ
พิจารณาสินค้าทางเลือกที่มีอนาคตของภาคตะวันออก (Future Crop) ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้
เกษตรกรใช้วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนจากการปลูกข้าว และหากมีปริมาณน้ำ/การจัดการน้ำตาม
แผนบรรเทาอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีอาจทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต/ทำไร่นาสวนผสมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
ต่อไป และร่วมพิจารณาร่างข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัย
พิบัติซ้ำซาก เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ผลสรุปจากการจัดประชุม Focus Group ได้ดังนี ้

4.2.1 ความก้าวหน้าของแผนบรรเทาอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรี 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 นำเสนอโครงการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรี

มี 3 โครงการใหญ่ ได้แก่ 
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1) โครงการประตูระบายน้ำวังชัน บริเวณคุ้งน้ำพื ้นที ่กระเพาะหมู แม่น้ำปราจีนบุรี ระหว่าง  
ต.บางกุ้ง และ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ ก่อสร้างประตูระบายน้ำและบานระบายน้ำบานระบาย Flood Gate 
จำนวน 2 บาน Regulating Gate จำนวน 2 บานระดับธรณีบานระบาย เป็นการปรับปรุงประตูระบายน้ำ  
4 ช่องขนาดใหญ่ และขุดลอกแม่น้ำให้ใหญ่ขึ้น รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบประตูระบายน้ำบ้านวังชัน 
งบประมาณ 1,368 ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี (ปี 2566 - 2569) ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างการ
สำรวจออกแบบ  

 
ภาพที่ 4.6 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังชัน ตำบลบางกุ้ง และตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ 

ที่มา สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 
2) โครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติ ทางระบายน้ำ ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำในพ้ืนที่โครงการ

ส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จำนวน 7 สาย ความยาวรวม 80.86 กม. ปรับปรุงและขุดลอกคลองส่งน้ำ ก่อสร้าง
ประตูระบายน้ำในแต่ละโซน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำแบบ 2 ทาง ณ ตำแหน่งประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำที่มีอยู่เดิม 
รวม 5 แห่ง และปรังปรุงคลองคูมอญ ก่อสร้างประตูระบายน้ำวัดไผ่ขวาง บานระบายแบบตรง จำนวน 4 บาน 
พร้อมก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งบริเวณท้ายน้ำ และขุดลอกคลองส่งน้ำของแม่น้ำ 7 สายให้ใหญ่ขึ้น เพื่อป้องกัน
ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมลำน้ำ เพ่ือให้น้ำไหลได้สะดวกตามที่กรมชลประทานได้คำนวณปริมาณน้ำไว้ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วมในตัวเม ืองปราจ ีนบุร ี  งบประมาณ 950.70 ล ้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร ้าง 3 ปี  
(ปี 2567 - 2570) ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ 
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ภาพที่ 4.7 งานปรับปรุงคลองธรรมชาติ ทางระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่บางพลวง 

ที่มา สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 
 

3) โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำและประตูระบายน้ำที ่ เก ี ่ยวข้อง เพื ่อแก้ไขปัญหาในพื ้นที่   
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี การสร้างคลองผันน้ำ 2 สาย ได้แก่ คลองผันน้ำแควหนุมาน และคลองผันน้ำพระปรง 
ก่อสร้างประตูระบายน้ำในเขตพื้นที่ปิดล้อม คันกั้นน้ำด้านต้นน้ำของชุมชนกบินทร์บุรี งบประมาณ 5,781.56 ล้าน
บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี (ปี 2569 - 2572) ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.8 งานก่อสร้างคลองผันน้ำและประตูระบายน้ำที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี 

ที่มา สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 
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นอกจากนี้ผู ้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงและคณะได้ให้ข้อมูลการบริหาร
จัดการน้ำในทุ่งบางพลวงต้องดูหลายมิติครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราเพราะมี
เพียงแม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลด้านบนพื้นที่และต่ำกว่าระดับพื้นที่ตอนบนในการรับน้ำเพราะไม่มีเขื่อนเป็นแหล่งน้ำ
ต้นทุน รวมทั้งมีพ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เท่ากันแบ่งเป็น 3 เขต จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการตามน้ำขึ้นน้ำลง
ของหลักจันทรคติประกอบด้วย เพ่ือบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม  

สำหรับความก้าวหน้าเพิ ่มเติมในการจัดทำแผนหลักการดำเนินงานและการจัดทำโครงการ  
นำร่องพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนองที่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบแล้ว ของลุ่มน้ำบาง
ปะกง 1 ได้คัดเลือกพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำนองทุ่งบางพลวง ขนาดพื้นที่ 252,535 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ 
อ.ศรีมโหสถ และ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อ.พนมสารคาม อ.บางคล้า และ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ในรูปแบบที่ 3  
ใช้เป็นทางน้ำผ่าน (ช่วงน้ำหลาก) โดยตัดน้ำเข้าทุ่งมีสถานีสูบน้ำผลักดัน และปรับปรุงสายคลองเพื่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการร ับน ้ำให ้มากข ึ ้น ซ ึ ่ งม ีแผนปฏ ิบ ัต ิการ 8 ข ั ้นตอน ต ั ้ งแต ่ป ี  2564 -2568 ได ้แก่   
1) การเตรียมคัดเลือกพื้นที่ 2) ประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3) ปรับแก้รูปแบบ/วิธีการพัฒนา
โครงการตามผลการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 4) กำหนดวิธีการบริการการใช้พื้นที่ 5) กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการในพ้ืนที่ 6) สำรวจ 7) ออกแบบ และ8) ก่อสร้าง  

 
ภาพที่ 4.9 แผนปฏิบัติการพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำนอง 

ที่มา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 
 

4.2.2 สินค้าทางเลือกที่มีอนาคตของภาคตะวันออก (Future Crop) ภายใต้โครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำเสนอสินค้าทางเลือกที่ มีอนาคตของภาคตะวันออก 
(Future Crop) เพื่อให้ที่ประชุมและเกษตรกรในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดลพิจารณาประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
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ปลูกผสมผสานหรือแบ่งพ้ืนที่มาทำการผลิตในสินค้าทางเลือกได้แก่ ไผ่ หญ้าเนเปียร์ กุ้งก้ามกราม มะพร้าวน้ำหอม 
และสินค้าทางเลือกที่มีอนาคตของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ (ต้นโมก) สรุปได้ดังนี้ 

1) ไผ่ เป็นไม้พุ่มในวงศ์หญ้า ที่ปลูกและเติบโตได้ทุกสภาพดิน สามารถทนต่อสภาพอากาศที่
แปรปรวนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จุดแข็งของไผ่ คือ เติบโตเร็ว ทุกส่วนของไผ่ใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด สามารถสร้าง
รายได้ได้ทั้งปี  

ต้นทุนการผลิตไผ่ (หน่อ) มีต้นทุนรวมเท่ากับ 13 ,716 บาท/ไร่/ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุน
ผันแปร เท่ากับ 11,741 บาท/ไร่/ปี เช่น ค่าแรงงาน ได้แก่ ค่าดูแลรักษา ค่าเก็บเกี่ยว ส่วนค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าปุ๋ย ค่า
วัสดุการเกษตร โดยที่ผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 2,330 กิโลกรัมต่อไร่ ณ ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ 14 บาทต่อ
กิโลกรัม เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนต่อไร่ 33,482 บาท ดังนั้นเมื่อเกษตรกรปลูกไผ่เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิ
ต่อไร่ เท่ากับ 19,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 144 ของต้นทุนการผลิต ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกข้าว 
ดังนั้นไผ่จึงเป็นสินค้าทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพในพื้นที่ ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวในเขตเหมาะสมน้อยหรือไม่
เหมาะสม เป็นพืชทางเลือกที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้คือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกษตรกร
ควรศึกษาข้อมูลแนวโน้มความต้องการตลาดและแหล่งรับซื้อผลผลิตของไผ่เพื่อเลือกพันธุ์ไผ่ที่สอดรับกับตลาด 
รวมทั้งศึกษาการปลูกและการดูแลไผ่แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับบริบททางภูมิสังคมและวิถีชีวิตของเกษตรกร 

2) หญ้าเนเปียร์ เป็นสินค้าที่มีศักยภาพผลิตไม่เพียงพอกับตลาด จุดแข็งของหญ้าเนเปียร์ คือ เป็นพืช
อาหารสัตว์ที ่มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง เติบโตเร็วและให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี  
และเก็บเกี่ยวได้นาน 5 - 7 ปี ต่อการปลูก 1 ครั้ง ตลาดอาหารสัตว์มีความต้องการ โดยเฉพาะโครงการโคบาลบูรพา 
กลุ่มเลี้ยงโคนม กลุ่มเลี้ยงไก่ชน และแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำ  

สำหรับต้นทุนการผลิตหญ้าเนเปียร์ มีต้นทุนรวมเท่ากับ 7,577 บาท/ไร่/ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็น

ต้นทุนผันแปรเท่ากับ 6,372 บาท/ไร่/ปี เช่น ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว ค่าพันธุ์ เป็นต้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของ

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด มีผลผลิตต่อไร่ขายสด 26,453 กิโลกรัม  ราคาที่เกษตรกรขายได้ 0.29 บาท/กิโลกรัม  

ให้ผลตอบแทนต่อไร่เท่ากับ 17,724 บาท มีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่เท่ากับ 10,147 บาท มีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อ

การลงทุน 1.34 ถือว่ามีกำไรต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้คือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกษตรกรควร

ลงทุนแหล่งน้ำเพื่อเสริมแหล่งปลูกหญ้าเนเปียร์ให้มีผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น และบำรุงดูแลเพื่อเพิ่มอายุขัยการเก็บ

เกี่ยวตามลักษณะสายพันธุ์ ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกข้าว ดังนั้น หญ้าเนเปียร์ จึงเป็นสินค้า

ทางเลือกหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว และมันสำปะหลังที่อยู่ในเขตเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมได้  

หรือแหล่งเกิดโรคใบด่าง 

3) กุ้งก้ามกราม เป็นสินค้าผสมผสานเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำอื่นได้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ จุดแข็ง
ของกุ้งก้ามกราม เป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออก มีราคาสูง มีตลาดรองรับ มีแพกุ้งอยู่ภายใน
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จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะการขาย กุ้งมีชีวิต เป็นการอ๊อกกุ้งก้ามกราม ใส่รถออกซิเจนกระจายไปตลาดต่าง ๆ  
ในประเทศ และกุ้งแช่แข็ง ส่งออกห้องเย็นไปขายทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มีต้นทุนรวมต่อไร่ เท่ากับ 23,195 บาท แบ่งเป็นต้นทุนผันแปร 
20,314บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.58 ต้นทุนคงที่ 2,881 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.42 โดยที่ผลผลิตต่อไร่ 
เท่ากับ 180 กิโลกรัมต่อไร่ ณ ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ 190 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนต่อไร่ 
34,200 บาท ดังนั้นเมื่อเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 11,005 บาท คิด
เป็นร้อยละ 47.44 ของต้นทุนการผลิต ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกข้าว ดังนั้นกุ้งก้ามกรามจึงเป็น
สินค้าทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพในพื้นที่ ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวไม่เหมาะสมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มของจังหวัด เป็น
สินค้าทางเลือกที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า ผลตอบแทนสุทธิการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 11,005 บาทต่อไร่  

4) มะพร้าวน้ำหอม เป็นสินค้าที่มีศักยภาพผลิตไม่เพียงพอกับตลาด จุดแข็งของมะพร้าวน้ำหอม คือ  
ลักษณะต้นเตี้ย ให้ผลผลิตเร็ว เริ่มเก็บผลผลิตได้หลังปลูกประมาณ 3 ปี ผลดก มีช่วงอายุให้ผลผลิตคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจประมาณ 20 ปี ผลผลิตมีคุณลักษณะพิเศษ คือ น้ำมะพร้าวหอม เนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวานกลมกล่อม
และมีกลิ ่นหอมชื ่นใจ สามารถแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ ่มได้หลากหลาย ตลาดมีความต้องการ  สามารถใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ ประกอบกับมีแนวโน้มการส่งออกสูงขึ้น โดยเฉพาะส่งออก
ไปยังประเทศจีน เนื่องจากมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา เครื่องดื่มสุขภาพ 
(Sport Drink) เป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความสดชื่นแล้วยังสามารถบำรุงผิวพรรณได้ ทำให้เกิดการแปร
รูปเป็นน้ำมะพร้าวบรรจุภัณฑ์มากขึ้น และท่ีสำคัญภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร ในรูปแบบ 
“ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” ให้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ ทั้งนี้ มะพร้าวน้ำหอมสามารถ
ให้ผลผลิตได้ทุกเดือนเกษตรกรจึงสามารถมีรายได้ทั้งปี 

ต้นทุนการผลิตมะพร้าวน้ำหอม พบว่า มีต้นทุนรวมเท่ากับ 14,392 บาท/ไร่/ปี โดยส่วนใหญ่
จะเป็นต้นทุนผันแปร เท่ากับ 11,783 บาท/ไร่/ปี เช่น ค่าปุ๋ย ค่าแรงงานในการดูแลรักษา เป็นต้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 81.87 ต่อต้นทุนการผลิตทั้งหมด มีผลผลิตมะพร้าวเฉลี่ย 2 ,273 กิโลกรัม/ไร่/ปี ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 
7.65 บาท/กิโลกรัม ทำให้มีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่เท่ากับ 2,996 บาท ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกข้าว 
ดังนั้น มะพร้าวน้ำหอม จึงเป็นสินค้าทางเลือกหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวและยางพาราที่อยู่ในเขต
เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมได ้

5) ต้นโมก เป็นสินค้าที่มีศักยภาพผลิตไม่เพียงพอกับตลาด จุดแข็งของ โมก เป็นไม้ดอกไม้ประดับ  
ที่เป็นไม้กระถางที่ปลูกและเติบโตได้ทุกสภาพดิน เติบโตเร็ว เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี สามารถทนต่อสภาพอากาศ  
ที่แปรปรวนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมไว้จัดทำสวน ตลาดนิยมตกแต่งบ้านจัดสรร การจัด
นิทรรศการงานต่าง ๆ เติบโตเร็ว เกษตรกรมีความชำนาญในการปลูกต้นโมก มีแหล่งรวบรวมจำหน่ายไม้ดอก  
ไม้ประดับขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัด “ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ บ้านดงบัง” จ.ปราจีนบุรี แหล่งผลิตและจัด
จำหน่ายเส้นทางคมนาคมสะดวกใกล้ กทม. และจังหวัดนครนายก ให้ผลผลิตต่อไร่สูง เฉลี่ยผลผลิต 3,641 ต้นต่อไร่ 
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มีตลาดรองรับทุกภาค เช่น กทม. นนทบุรี นครนายก ชลบุรี และนครราชสีมา ส่งออกไปต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ 
มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และเกาหลี เป็นต้น   

ต้นทุนการผลิตต้นโมก มีต้นทุนรวมเท่ากับ 42 ,744 บาท/ไร่/ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุน 
ผันแปร เท่ากับ 40,392 บาท/ไร่/ปี เช่น ค่าแรงงาน ได้แก่ ค่าดูแลรักษา ค่าตัดแต่งกิ่ง ค่าเก็บเกี่ยว ส่วนค่าวัสดุ 
ได้แก่ ค่าพันธุ์ ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง โดยที่ผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 3,641 ต้นต่อไร่ ณ ราคาเฉลี่ยที่
เกษตรกรขายได้ 28 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนต่อไร่ 100,164 บาท ดังนั้นเมื่อเกษตรกรปลูก 
ต้นโมกเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 57,420 บาท คิดเป็นร้อยละ 134 ของต้นทุนการผลิต ซ่ึง
มากกว่าผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกข้าว ดังนั้น ต้นโมกจึงเป็นสินค้าทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพในพื้นที่ ในการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวในเขตเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม เป็นพืชที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้คือ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกษตรกรควรลงทุนต้นพันธุ์ แหล่งน้ำ เพื่อเสริมแหล่งปลูกต้นโมกให้มีผลผลิตต่อไร่ที่
เพ่ิมข้ึน  

สรุปผลจากที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลสินค้าทางเลือก และเห็นชอบในส่วนสินค้าทางเลือกที่มี
อนาคต (Future Crop) สอดรับกับภูมิสังคมของเกษตรกรในด้านพืชทั ้ง 4 ชนิด ได้แก่ ไผ่ หญ้าเนเปียร์ 
มะพร้าวน้ำหอม และต้นโมก ให้มีพื้นที่ปลูกสินค้าทางเลือกต้นแบบ  แบบ Learning by Doing ควรหาพื้นที่
เป้าหมาย และควรมีเกษตรกรต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรได้ศึกษาดูต้นแบบความสำเร็จ ตั้งแต่เรื่อง
แหล่งเงินทุน หาพันธุ์ดี วิธีการเพาะปลูกพืชทางเลือก การดูแลรักษาไปจนถึงด้านการตลาด และต้องมีการติดตาม
ประเมินผลทบทวนแล้วปรับปรุงแก้ไข หากประสบผลสำเร็จให้ทำการขยายผล  สำหรับข้อมูลที่เกษตรกรในพื้นที่
โครงการบางพลวงโมเดลพิจารณาประกอบการตัดสินใจและหากสนใจเพื่อปลูกผสมผสานหรือแบ่งพื้นที่มาทำการ
ผลิตในสินค้าทางเลือกสามารถติดต่อสอบถามสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 เพ่ิมเติมต่อไป  
 

4.2.3 แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที ่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก   
(8 Step of Work)  

จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน เห็นชอบข้อเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก  (8 Step of Work) เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. คาดการสถานการณ์ของแต่ละปี ว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงเวลาใด หน่วยงานใด 
ที่เกี่ยวข้องต้องมีกิจกรรมใดในการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่และ
สินค้าฯ (สป.กษ. เป็นหน่วยงานหลักประสาน) 

2. การวางแผนการจัดสรรน้ำของชลประทาน เช่น การผันน้ำไปยังพื้นที่ กรณีของน้ำท่วม ต้องมี
การจูงใจ สำหรับพื้นที่รับน้ำอย่างไรในการเลื่อนปฏิทินเพาะปลูก เป็นต้น โดยคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่และ
สินค้าฯ (ชป. เป็นหน่วยงานหลักประสานหารือ สทนช.+คณะกรรมการลุ่มน้ำฯ) 
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3. ชี้แจงความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแต่
ละพื้นที่ร่วมกันเป็นแผนเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ โดยคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าฯ  
(ชป., สป.กษ., กข., กสก. เป็นหน่วยงานหลักประสาน) 

4. วางแผนการผลิตร่วมกัน กำหนดปฏิทินการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
การบริหารจัดการน้ำและพิจารณาถึงความต้องการของตลาด เช่น พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่และตลาดรองรับ 
สินค้าทางเลือกที่มีอนาคตตลาดรองรับ เป็นต้น โดยคณะทำงานบริหารจัดการพ้ืนที่และสินค้าฯ (กข., กป., ปศ., กสก., 
กสส., พณ. เป็นหน่วยงานหลักประสาน) 

5. การเก็บเกี่ยว โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต โดยคณะทำงานบริหารจัดการพ้ืนที่และสินค้าฯ (กสส.
, พณ. เป็นหน่วยงานหลักประสานร่วมบูรณาการกับหอกาค้าจังหวัด) 

6. การหาอาชีพเสริม เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติซึ่งเหมาะกับ
สภาพของพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ และเชื่อมโยงกับตลาดได้ โดยคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าฯ (กสก., กป., 
ปศ., พช., กศน.เป็นหน่วยงานหลักประสาน) 

7. กิจกรรมฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ ควรมีกิจกรรมใดบ้าง เพื่อเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ เช่น การฟ้ืนฟูดิน ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เป็นต้น โดยคณะทำงานบริหารจัดการพ้ืนที่และสินค้าฯ (พด., กสก.
, กข., กป., ปศ., วก. เป็นหน่วยงานหลักประสาน) 

8. ติดตามสรุปผลการดำเนินงาน ทุกปีควรสรุปผลการดำเนินงานว่าสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้
มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะนำไปสู่แผนการจัดการเชิงพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป   
โดยคณะทำงานบริหารจัดการพ้ืนที่และสินค้าฯ (สป.กษ., สศก. เป็นหน่วยงานหลักประสาน)  
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ภาพที่ 4.10 8 Step of Work แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรสำคัญ 

ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

 

4.2.4 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากข้อคิดเห็นในที่ประชุม Focus Group  
1. ควรมีการจัดการในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างน้ำต้นทุน การบังคับน้ำ และคลองส่งลำเลียงน้ำ 

ทีส่ะดวกให้ได้ก่อนจึงจะสามารถบริหารจัดการให้เป็นบางพลวงโมเดลได้ดีขึ้นในอนาคต  

2. ที่ประชุมเห็นด้วยกับแผนบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรี และพร้อมให้การสนับสนุน สร้าง

ความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ และขอความร่วมมือเกษตรกรจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

แลกเปลี่ยนรับรู้ข่าวสารและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการร่วมกันตลอดสายคลอง 

3. หน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบในแต่ละสายคลองบางสายคลองเป็นอำนาจหน้าที่การจัดการคลอง

ของกรมชลประทาน และบางสายคลองเป็นของท้องถิ่นดูแล ควรมีการบริหารจัดการน้ำเป็นเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ 

ตลอดสาย เพื่อให้โครงการส่งน้ำฯ บางพลวงที่จัดการสลับปิด-เปิด ประตูระบายน้ำ (ปตร.) สนามพลีเพื่อแบ่งปันน้ำ  

ดันน้ำให้ตำบลไผ่ชะเลือดกับตำบลคู้ลำพัน เพราะเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

4. พ้ืนที่นำร่องของบางพลวงโมเดลมีความเหมาะสมมากต่อการปลูกข้าว และมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย

เพราะด้วยระดับพื้นที่สูงต่ำแตกต่างกันจึงต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่หลากหลายนับเป็นการปรับตัวของเกษตรกร ควรมีการ

เลือกพื้นที่นำร่องทำการปรับพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี Land leveling หมายถึง การปรับระดับดินหรือปรับพื้นที่ที ่มี



55 
 

ลักษณะ สูงๆ ต่ำ ๆ ให้ราบเรียบสม่ำเสมอ ตามระดับหรือความลาดเทที่ต้องการ เพื่อให้สามารถทำการให้น้ำ

ชลประทานทางผิวดิน หรือการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ส ่วนการไม่ทราบแหล่งที ่มาและแหล่งร ับรองพันธุ ์ของเกษตรกรซึ ่งส ่งผลต่อการผลิตข ้าว  

ควรมีหน่วยงานจากกรมการข้าวเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ กำกับดูแลแหล่งขายเมล็ดพันธุ์เพื่อให้มีคุณภาพ ควรดำเนิน

กิจกรรมช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพก่อนปลูก และการผลิตแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ รวมทั้ง

ควรทำการส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวในพ้ืนที่บางพลวงโมเดล 

6. ที่ประชุมเห็นชอบเลือกสินค้าทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) ด้านพืชทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ไผ่ 

หญ้าเนเปียร์ มะพร้าวน้ำหอม และต้นโมก ให้มีพ้ืนทีป่ลูกสินค้าทางเลือกต้นแบบ แบบ Learning by Doing ควรหา

พื้นที่เป้าหมาย และควรมีเกษตรกรต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรได้ศึกษาดูต้นแบบความสำเร็จ ตั้งแต่

เรื ่องแหล่งเงินทุน หาพันธุ์ดี วิธีการเพาะปลูกพืชทางเลือก การดูแลรักษาไปจนถึงด้านการตลาด และต้องมี 

การติดตามประเมินผลทบทวนแล้วปรับปรุงแก้ไข หากประสบผลสำเร็จให้ทำการขยายผลต่อไป 

7. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัย

พิบัติซ้ำซาก เสนอแนะควรเน้นการทำงานบูรณาการหน่วยงานภายใน กษ. และภายนอก กษ. และเกษตรกรควร

ร่วมบูรณาการแบบมีพื้นที่เป้าหมายเดียวกันในพื้นที่โครงการบางพลวง เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละมิติ โดยใช้กลไกล

คณะทำงานบริหารจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด และคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าฯ ระดับจังหวัด 

เป็นกลไกวางแผนและขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัย

พิบัติซ้ำซาก เช่น หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานช่วยเหลือเรื่องบริหารจัดการน้ำ และส่งเสริมสร้างการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร เกษตรกรควรรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นเครือข่ายทุ่งบางพลวง  กรมการข้าวสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการ

จัดการวิธีการผลิต เทคโนโลยี และแนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยต่างกันรวมทั้งการทำ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเรื่องการลด

ต้นทุน ปรับปรุงดิน และการเพิ่มผลผลิต และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน และกระทรวงพาณิชย์พัฒนา

ด้านตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรในพื้นที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ร่วมสรุปติดตามประเมินผลเพ่ือปรับแผนต่อไป เป็นต้น 

8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เสนอว่าก่อนที่โครงการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรี 
3 โครงการใหญ่ จะเริ่มโครงการในปี 2566 – 2570 ดังนั้น ในช่วงปี 2564 – 2565 ควรดำเนินการคู่ขนานโดยให้
หน่วยงานภายใน กษ. และภายนอก กษ. ร่วมบูรณาการในพื้นที่โครงการบางพลวง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ให้แก่เกษตรกร และพร้อมเป็นหน่วยประสานความร่วมมือและรายงานขอรับการสนับสนุนต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



บทที่ 5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 
โครงการบางพลวงโมเดล จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ได้แก่  

ฝนตกล่าช้า ปริมาณวันฝนตกน้อย ปริมาณน ้าฝนลดลงต่้ากว่าเกณฑ์ปกติ ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่บางปี
เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงแต่บางปีเกิดอุทกภัยน ้าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื นที่ท้าการเกษตร โดยเฉพาะ
อุทกภัยที่เกิดในลุ่มน ้าปราจีนที่เกิดขึ นเป็นประจ้าทุกปี เกิดเป็นพิบัติซ ้าซาก ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ น
ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน โครงสร้างพื นฐาน พื นที่ท้าการเกษตร 
และพืชผลทางการเกษตรอย่างมาก  โดยเฉพาะการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบ
ในคราวนั น พื นที่การเกษตรในเขตอ้าเภอศรีมหาโพธิ อ้าเภอศรีมโหสถ อ้าเภอบ้านสร้าง อ้าเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าข้าวที่ส้าคัญของจังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากพื นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื นที่ลุ่มต่้า เป็นแหล่งรับน ้าท้าให้เกิดน ้าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน จนเป็นวิถีปกติของเกษตรกรในพื นที่
ดังกล่าว  

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี ตระหนักถึงความส้าคัญของแนวทางการบริหารจัดการพื นที่  
บางพลวงโมเดล จึงได้ด้าเนินการถอดบทเรียนทั งทางด้านการบริหารจัดการพื นที่ และสินค้าเกษตรส้าคัญที่อยู่  
ในพื นที่โครงการบางพลวงโมเดล โดยมีวิธีการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกิดขึ นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการร่วมบูรณาการงานในโครงการ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากการใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยวิธีจัดประชุมกลุ่มย่อยกับเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมบูรณาการงาน  
ในโครงการ มุ่งเน้นสรุปสาระส้าคัญเกี่ยวกับรูปแบบการขับเคลื่อนการด้าเนินโครงการ แนวทางการบริหารจัดการ
ด้านพื นที่ และด้านสินค้าเกษตรส้าคัญ และน้าผลการศึกษาที่ได้มาน้าเสนอในเวทีการประชุมหารือกลุ่มย่อย 
(Focus Group) ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการบางพลวงโมเดล เพื่อรับทราบผลและน้ามาท้าการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อถอดบทเรียนเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วน
ราชการทั งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้าไปใช้ในการบริหารจัดการพื นที่และการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรส้าคัญในพื นที่โครงการบางพลวงโมเดล โดยน้าไปประกอบการพิจารณาก้าหนดนโยบาย และมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในระดับพื นที่อย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบในการขยายผลด้าเนินโครงการในพื นที่
ประสบภัยพิบัติที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื นที่อื่นๆของประเทศให้บรรลุผลส้าเร็จทั งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยอาศัยแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (น ้า) เชิงพื นที่  แนวคิดการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรที่ส้าคัญ แนวคิดการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด้าเนินโครงการ (Stakeholder) กรอบแนวทาง
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

5.1.1 สรุปผลการด าเนินงานในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดล 
1. การบริหารจัดการน้ าของโครงการ 

พื นที่โครงการบ้ารุงรักษาและส่งน ้าบางพลวงรับผิดชอบพื นที่โครงการ 499,000 ไร่ เป็นพื นที่
ชลประทาน 439,375 ไร่ แบ่งเป็นจังหวัดปราจีนบุรี  319,780 ไร่ จังหวัดฉะเชิงเทรา  119,595 ไร่ โดยในพื นที่มี 
ประตูระบายน ้า (ปตร.) ทั งหมด 29 แห่ง ปตร. ริมแม่น ้า 11 แห่ง ปตร.กลางคลอง 18 แห่ง ท่อระบายน ้าทั งหมด 
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40 แห่ง คันกั นน ้า ยาวทั งสิ น 86 กม. ทางน ้าชลประทาน 54 สาย ยาว 386 กม.คลองธรรมชาติ 79 สาย ยาว 237 
กม. รวมคลองทั งสิ น 133 สาย ยาว 622 กม. โดยการบริหารจัดการน ้าในทุ่งบางพลวงต้องดูหลายมิติครอบคลุม
พื นที่ 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราเพราะมีเพียงแม่น ้าปราจีนบุรีที่ไหลด้านบนพื นที่และต่้ากว่า
ระดับพื นที่ตอนบนในการรับน ้าเพราะไม่มีเขื่อนเป็นแหล่งน ้าต้นทุน รวมทั งมีพื นที่สูงกว่าระดับน ้าทะเลไม่เท่ากัน
แบ่งเป็น 3 เขต จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการตามน ้าขึ นน ้าลงของหลักจันทรคติประกอบด้วย เพื่อบรรเทาปัญหา
ทั งน ้าท่วม น ้าแล้ง น ้าเค็ม โดยการบริหารจัดการน ้ามีการจัดสรรน ้าและการใช้น ้าของพื นที่ชลประทานในเขต
โครงการบ้ารุงรักษาและส่งน ้าบางพลวง อาศัยการรับน ้านองจากแม่น ้าปราจีนบุรี และแม่น ้าบางปะกงเข้ามาใช้ใน
พื นที่โครงการทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  

ส้าหรับปัญหาที่เกิดขึ นในพื นที่โครงการมีทั ง 3 ภัย ได้แก่  
1) ปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย 1.1) น ้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) และ 1.2) น ้าท่วมล้น

ตลิ่งล้าน ้า(River Flood) เกิดจากน ้าจากต้นน ้าที่มาจากที่ลาดชันสูงกว่า มีการระบายน ้าได้ดีกว่าเมื่อถึงพื นที่ราบที่มี
การระบายได้ช้า ในกรณีที่มีน ้ามากจะเกิดการสะสมและล้นตลิ่งได้ 

2) ปัญหาภัยแล้ง  
3) ปัญหาน ้าเค็มรุกล ้ามากขึ น 

กรมชลประทานได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาจากบทเรียนบางระก้าโมเดล สู่ บางพลวง
โมเดล โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาพื นที่ลุ่มต่้าจากต้นแบบ บางระก้าโมเดล ประกอบด้วย 

1) เป็นพื นที่ลุ่มต่้าที่เกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า 
2) มีแหล่งน ้าต้นทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนการเลื่อนเวลาเพาะปลูก 
3) สามารถล้าเลียงน ้าผ่านระบบชลประทาน/ระบบคลองที่สามารถควบคุมได้ 
4) เป็นพื นที่ปิดล้อมกักเก็บน ้าได้ และมีแนวเขตชัดเจน 
5) มีทางระบายน ้าเข้า-ออกได ้
6) การกักเก็บน ้าจะต้องมีระดับควบคุมที่ไม่กระทบกับชุมชนและเส้นทางสัญจร 
7) ต้องก้าหนดกฎระเบียบ หรือเงื่อนไขการขับเคลื่อนโมเดล 

ทั งนี  หากจะน้าไปขยายผลในพื นที่ลุ่มอื่น ๆ เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในพื นที่ต้องให้ความ
ร่วมมือ และหากไม่ด้าเนินการอาจท้าให้เกษตรกรในพื นที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ในช่วงประสบภัย น ้าท่วม
ขังซ ้าซาก ซึ่งท้าให้ภาครัฐต้องเสียงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร 

ดังนั น พื นที่บางพลวงได้น้ามาประยุกต์ใช้จากต้นแบบบางระก้าโมเดลเสนอเป็นบางพลวงโมเดล 
โดยการก้าหนดพื นที่น้าร่องในพื นที่ 7 ต้าบลใน 3 อ้าเภอ ได้แก่ ต้าบลหาดยาง ต้าบลบางกุ้ง ต้าบลดงกระทงยาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธิ ต้าบลคู้ล้าพัน ต้าบลไผ่ชะเลือด อ้าเภอศรีมโหสถ ต้าบลท่างาม ต้าบลบางเดชะ อ้าเภอเมือง
ปราจีนบุรี พื นที่ประมาณ 21,474 ไร่  แบ่งพื นที่เป็น 7 เขต (Zoning) สร้างจุดท้านบชั่วคราวและจุดติดตั งเครื่อง
สูบน ้า 7 สายคลอง ซึ่งประมาณการต้องมีต้นทุนน ้าอัตราการใช้น ้าวันละ 200,000 ลบ.ม. ช่วงเดือน เมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม รวมปริมาณน ้าทั งสิ น 6,000,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการจัดสรรน ้าเพื่อการเพาะปลูกก่อนฤดูกาล
ปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวข้าวช่วงฤดูน ้าหลากและเพื่อเป็นพื นที่รับน ้านองในการหน่วงน ้าในพื นที่น้าร่องเพื่อ
ป้องกันน ้าท่วมในพื นที่เศรษฐกิจเขตอ้าเภอเมืองปราจีนบุรี และในการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกข้าวต้อง
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เลื่อนการเพาะปลูกข้าวให้เร็วขึ นจากเดิมกลางเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนกันยายน ปรับให้เป็นปลูกเริ่ม
เพาะปลูกกลางเดือนเมษายนเก็บเกี่ยวเสร็จกลางเดือนสิงหาคม เพื่อหลีกเลี่ยงฤดูน ้าหลากระหว่างกลางเดือน
สิงหาคมถึงกันยายน  แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้เชิงลึกแล้ว พบว่าบางพลวงโมเดลยังไม่สามารถด้าเนินการ
ได้เพราะเป็นโครงการรับน ้านอง ไม่มีแหล่งน ้าต้นทุนเป็นของตนเอง ท้าให้ปริมาณน ้าไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการ
เลื่อนเวลาเพาะปลูก ดังนั น ควรมีการจัดการในด้านโครงสร้างพื นฐานเพื่อสร้างน ้าต้นทุน การบังคับน ้า และคลองส่ง
ล้าเลียงน ้าที่สะดวกให้ได้ก่อนจึงจะสามารถบริหารจัดการให้เป็นบางพลวงโมเดลได้ดีขึ นในอนาคต  
 

2. ข้อค้นพบตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติในพื้นที่บางพลวงโมเดล 
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม สรุปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 

3 มิติ ดังนี  มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม แบ่งผลวิเคราะห์หลาย
ประเด็น เช่น ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการผลิต  ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเกษตร
ในพื นที่บางพลวง  และปัญหา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมิติ เป็นต้น ดังนี  

1) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศท.6 ค้นพบข้อมูลพื นที่ความเหมาะสม
ของการปลูกข้าวตามแผนที่ Agri-map ของพื นที่ปลูกข้าวในต้าบลน้าร่องที่อยู่ในบางพลวงโมเดล จ้านวน 5 ต้าบล 
พบว่า พื้นที่ 5 ต าบลน าร่องของบางพลวงโมเดลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เหมาะสมสูงแก่การปลูกข้าว จ านวน 
37,440 ไร่ เหมาะสมปานกลาง จ านวน 12,419 ไร่ และเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมเพียง 332 ไร่ และจากการสุ่ม
ส้ารวจสรุปได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยใช้น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ บ่อขุดเองและแหล่งน ้าชลประทาน แตแ่หล่งน ้า
ยังไม่เพียงพอร้อยละ 58  เป็นพื นที่รับน ้านองหน่วงน ้าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม ร้อยละ 70 เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนฤดูน ้าหลากหรือรับน ้านองหน่วงน ้าร้อยละ 87 และมีเก็บเกี่ยวไม่ทันร้อยละ 12 แต่เป็นการ
เสียหายบางส่วนไม่เสียหายโดยสิ นเชิงทั งแปลง  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเป็นพื นที่หน่วงน ้าร้อยละ 84 
และมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น ้าแบบไม่เป็นทางการร้อยละ 49 ส่วนพันธุ์ข้าวที่พบหลากหลายเป็นพันธุ์ที่ราชการรับรอง  
ร้อยละ 53 เช่น กข 41 43 47 51 61 ไรซ์เบอรี่ พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1 และเป็นพันธุ์พื นเมืองและพันธุ์อื่น ๆ  
ร้อยละ 47 เช่น ข้าวเหลือง ข้าวขาวหลวง ข้าวอยุธยา 1 ข้าวสี่เดือน จัสมิน MG1  

2) มิติด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรส่วนใหญ่สังกัดกลุ่ม ธกส.ร้อยละ 86 ส่วนใหญ่มีพื นที่ท้า
การเกษตรมากกว่า 50 ไร่ ร้อยละ 37 ลักษณะการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื นที่เช่าร้อยละ 56 ลักษณะการใช้
พื นที่การเกษตรส่วนใหญ่ท้านา ร้อยละ 81 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คิดเปลี่ยนไปท้าเกษตรด้านอื่น ๆ ที่มีรายได้
มากกว่าการท้านาเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเป็นพื นที่เช่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนพื นที่ได้ และไม่มี ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพอื่น ๆ และมีพ่อค้ามาซื อข้าวที่นาหลายเจ้าท้าให้มีการแข่งขันราคาและเกษตรกรสามารถเลือกที่จะ
ขายได้ แต่หากมีน ้าส่งมาตามคลองได้ต่อเนื่องจึงจะคิดปรับเปลี่ยนปลูกพืชทางเลือกอื่นผสมผสานบ้างต่อไป  
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าว โดยการศึกษานี ต้องการพิจารณาถึงช่วงเวลาการเป็น
พื นที่รับน ้านองช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม จึงพิจารณาแบ่งช่วงเวลาเดือนเก็บเกี่ยวดังนี  ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 6 ท้าการส้ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ข้าวนาปี ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่  
4,242.71 บาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเงินสดที่เป็นปัจจัยการผลิต ผลผลิตต่อไร่ 738.85 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ 7,780 บาทต่อตัน ได้ผลตอบแทนต่อไร่ 5,748.25 บาท  เมื่อเกษตรกรปลูกข้าว 1 ไร่ แล้วเกษตรกรจะได้
ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 1,505.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.49 ของต้นทุนการผลิต ส่วนข้าวนาปรัง ต้นทุน



59 
 

เฉลี่ยต่อไร่ 4,419.57 บาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเงินสดที่เป็นปัจจัยการผลิต ผลผลิตต่อไร่  659 กิโลกรัม ราคา 
ที่เกษตรกรขายได้ 8,150 บาทต่อตัน ได้ผลตอบแทนต่อไร่ 5 ,370.85 บาท เมื่อเกษตรกรปลูกข้าว 1 ไร่  
แล้วเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ เท่ากับ 951.28 บาท  คิดเป็นร้อยละ 21.52 ของต้นทุนการผลิต  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนจาการท้าข้าวนาปไีด้ผลตอบแทนที่มากกว่าข้าวนาปรัง  

3) มิติด้านสังคม จากการส้ารวจพบว่า กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 65 เพศ
หญิง ร้อยละ 35 การขึ นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่ขึ นทะเบียนเกษตรกรร้อยละ 93 ด้านอาชีพ เกษตรกรมี
อาชีพเสริมร้อยละ 37 เช่น รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และลูกจ้างภาครัฐ ด้านระดับการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 72 จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน แบ่งเป็น แรงงานในครัวเรือนภาค
การเกษตรเฉลี่ย 2 คน และเป็นแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คน  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการบางพลวงโมเดลตามมิติการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นที่โครงการบางพลวงโมเดลของมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื นที่ สรุปได้ดังนี   
1) เกษตรกรพร้อมสนับสนุนการปรับปรุงระบบแพร่กระจายน ้าในระยะยาว และสนับสนุน 

การแก้ไขปรับปรุงระบบชลประทาน เช่น การสร้างประตูระบายน ้าวังชัน และการปรับปรุงล้าคลอง เป็นต้น เพื่อ
บรรเทาปัญหาแปลงที่อยู่ปลายน ้าไม่ค่อยได้รับน ้ามีปัญหาน ้าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนที่
มีพายุหรือฤดูน ้าหลาก 

2) การจัดการกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น ้าควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ 
การบริหารจัดการน ้ากับหน่วยงานชลประทาน เช่น การจัดการสลับปิด-เปิด ประตูระบายน ้า (ปตร.) สนามพลีเพื่อ
แบ่งปันน ้า ดันน ้าให้ต้าบลไผ่ชะเลือดกับต้าบลคู้ล้าพันที่อยู่ปลายน ้าเพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น 

3) เมื่อมีการจัดตั งกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น ้าอย่างเป็นทางการควรหารือกติการ่วมกันเพราะยังมีปัญหา
เกษตรกรบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบค่าน ้ามันและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องสูบน ้าของกลุ่ม
สมาชิกเกษตรกรที่รวมทุนสูบทอยจัดหาน ้า 

4) เกษตรกรและหน่วยงานในระดับพื นที่ควรหารูปแบบการสื่อสารสู่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ที่
เหมาะสมร่วมกันเพราะยังมีการสื่อสารแจ้งข่าวสารไม่ทั่วถึง เช่น แจ้งการเปิดประตูระบายน ้า ไม่มี/ไม่ทราบว่าแจ้งก่อน
ปล่อยน ้า เป็นต้น 

5) หน่วยงานจัดการด้านน ้าควรตรวจสอบสมรรถนะเครื่องสูบน ้าให้พร้อมใช้งานและจัดสรรเครื่อง
สูบน ้าให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้า โดยเฉพาะหน่วยงานควรมีเครื่องสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนการสูบน ้าของ
เกษตรกรที่ต้องการเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติ  

6) หน่วยงานด้านข้าวควรวิจัยทดลองพันธุ์ข้าวในพื นที่/แนะน้าพันธุ์ข้าวที่อายุสั น ใช้น ้าน้อย  
ทนต่อดินเปรี ยว ควรให้ความรู้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง น้าเทคโนโลยีนวัตกรรมการปรับพื นที่นา Land leveling มา
ทดลองใช้ และสนับสนุนการปรับวิธีการผลิต เช่น เปียกสลับแห้ง การปรับพื นที่ดิน การคัดพันธุ์ข้าวปลูก เลือกใช้
พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับช่วงเวลา และวิธีการป้องกันโรคและศัตรูพืช เป็นต้น เพราะเกิดปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช 
เช่น โรคใบขาว เชื อรา ใบไหม้ เพลี ยหนอน ข้าวดีด น ้าเปรี ยว ดินเปรี ยวในพื นที่ เป็นต้น 



60 
 

7) ศูนย์วิจัยข้าวและสหกรณ์ควรสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นสมาชิกแปลงใหญ่และสหกรณ์เพื่อ
ประโยชน์ในการรวมกลุ่มการรวมกันซื อปัจจัยการผลิต 

8) ควรแนะน้าข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้เกษตรกรพิจารณาการปรับเปลี่ยนสินค้าในพื นที่ที่ใช้
น ้าน้อยกว่าข้าว หรือใช้น ้าอย่างคุ้มค่ามีรายได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้น ้าที่เท่ากัน  

9) เกษตรกรสนับสนุนการมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเพื่อมีเงินทุนส่วนต่างไว้ลงทุน และ
ควรมีการศึกษามาตรการเยียวยากรณีเป็นพื นที่หน่วงน ้า เช่น เงินชดเชยค่าเสียโอกาสการใช้ประโยชน์ที่ดิน/ชดเชย
ความเสียหาย/สนับสนุนปัจจัยฟ้ืนฟูพื นที่ปัญหา: ขาดแคลนเงินทุน  

10) การจัดการทางสังคมในการอยู่ร่วมกันในพื นที่ควรมีการจัดการน ้ากับการประมงให้อยู่ร่วมกับนา
ข้าวได้ หรือมีการร่วมกันเจรจาต่อรองระหว่างผู้เลี ยงปลากับชาวนา เพื่อบรรเทาปัญหาของการใช้น ้าร่วมกัน เช่น 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่สามารถใช้น ้าจากผู้เลี ยงปลาได้ และผู้เลี ยงปลามีท่อสูบเข้าสระขนาดใหญ่กว่าชาวนาจึงดูดน ้า
จ้านวนมาก เป็นต้น 

 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ก่อนที่โครงการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรี 3 โครงการใหญ่ จะเริ่มโครงการในปี  

2566 –2570 ดังนั น ในช่วงปี 2564 – 2565 ควรด้าเนินการคู่ขนานโดยให้หน่วยงานภายใน กษ. และภายนอก 
กษ. ร่วมบูรณาการในพื นที่โครงการบางพลวง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด พร้อมเป็นหน่วยประสาน
ความร่วมมือและรายงานขอรับการสนับสนุนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2) ใช้กลไกลคณะท างานบริหารจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด และคณะท างานบริหารจัดการพื้นที่
และสินค้าฯ ระดับจังหวัด เป็นกลไกวางแผนและขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่
ส าคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ าซาก จากการเห็นชอบสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
และสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ าซาก (8 step of work) ที่เสนอแนะควรเน้นการท้างาน
บูรณาการหน่วยงานภายใน กษ. และภายนอก กษ. และเกษตรกรควรร่วมบูรณาการแบบมีพื นที่เป้าหมายเดียวกัน
ในพื นที่โครงการบางพลวง เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละมิติตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เช่น หน่วยงานในสังกัด
กรมชลประทานช่วยเหลือเรื่องบริหารจัดการน ้า และส่งเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกษตรกรควรรวมกลุ่ม
ผู้ใช้น ้าเป็นเครือข่ายทุ่งบางพลวง  กรมการข้าวสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการจัดการวิ ธีการผลิต เทคโนโลยี  
และแนะน้าพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับแต่ละพื นที่ที่ประสบภัยต่างกันรวมทั งการท้าระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเรื่องการลดต้นทุน ปรับปรุงดิน และการเพิ่มผลผลิต 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน และกระทรวงพาณิชย์พัฒนาด้านตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จาก
สินค้าเกษตรในพื นที่ ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมสรุปติดตาม
ประเมินผลเพื่อปรับแผนต่อไป เป็นต้น 

2.1) ควรก้าหนดแผนการด้าเนินการภายใต้โครงการบางพลวงโมเดลในระยะยาวที่ชัดเจน และ
ต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการประสบความส้าเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ในพื นที่อื่นที่มีลักษณะพื นที่หรือประสบปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกันต่อไป เนื่องจากโครงการบางพลวงโมเดลเป็น
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โครงการที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพัฒนาการจัดการน ้าอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2.2) ควรมีหลักเกณฑ์ในการเลือกพื นที่ในการบริหารจัดการเชิงพื นที่ และบริหารจัดการสินค้า
เกษตรส้าคัญในพื นที่ประสบภัยพิบัติซ ้าซาก ซึ่งประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ 

1) ต้องเป็นพื นที่ลุ่มต่้าที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ้า  
2) ต้องมีแหล่งน ้าต้นทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนการเลื่อนเวลาการปลูกข้าวนาปี  
3) ต้องมีระบบชลประทาน และต้องสามารถล้าเลียงน ้าผ่านระบบชลประทานที่สามารถ

ควบคุมได้ 
4) ต้องเป็นพื นที่ปิดล้อมเก็บน ้าได้ และมีแนวเขตชดัเจน  
5) ต้องมีทางระบายน ้าเข้าออกได้  
6) การเก็บกักน ้าต้องมีระดับควบคุมที่ไม่กระทบกับชุมชนและเส้นทางสัญจร 
7) ต้องก้าหนดกฎระเบียบ หรือเงื่อนไขในการขับเคลื่อนด้วยโมเดลว่า หากจะน้าไปขยาย

ผลในพื นที่ลุ่มต่้าอื่น ๆ เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในพื นที่ต้องให้ความร่วมมือ และหากไม่ด้าเนินการอาจท้าให้
เกษตรกรในพื นที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ในช่วงน ้าท่วมขังซ ้าซาก ซึ่งท้าให้ภาครัฐต้องเสียงบประมาณเพื่อ
ฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร 

2.3) หน่วยงานจากกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า ท้องถิ่น และเกษตรกรสนับสนุนแผน
บรรเทาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรี และพร้อมร่วมสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื นที่ และขอความร่วมมือเกษตรกร
จัดตั งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนรับรู้ข่าวสารและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
ร่วมกันตลอดสายคลอง รวมทั งเพื่อสร้างความเข้าใจรับทราบหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบในแตล่ะสายคลองบางสาย
คลองเป็นอ้านาจหน้าที่การจัดการคลองของกรมชลประทาน และบางสายคลองเป็นของท้องถิ่นดูแล 

2.4) หน่วยงานจากกรมการข้าวเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ ก้ากับดูแลแหล่งขายเมล็ดพันธ์ุเพื่อให้มี
คุณภาพ ควรด้าเนินกิจกรรมช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพก่อนปลูก และการผลิตแปลงเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพ รวมทั งควรท้าการส่งเสริมการท้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวในพื นที่บางพลวงโมเดลเพื่อลดผลเสียจากการ
ไม่ทราบแหล่งที่มาและแหล่งรับรองพันธุ์ของเกษตรกรซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าว  รวมทั งพื นที่น้าร่องของ
บางพลวงโมเดลมีความเหมาะสมมากต่อการปลูกข้าว และมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายเพราะด้วยระดับพื นที่สูงต่้า
แตกต่างกันจึงต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่หลากหลายนับเป็นการปรับตัวของเกษตรกร ควรมีการเลือกพื นที่น้าร่องท้าการปรับ
พื นที่ด้วยเทคโนโลยี Land leveling หมายถึง การปรับระดับดินหรือปรับพื นที่ที่มีลักษณะสูงต่้าให้ราบเรียบ
สม่้าเสมอ ตามระดับหรือความลาดเทที่ต้องการ เพื่อให้สามารถท้าการให้น ้าชลประทานทางผิวดิน หรือการท้างาน
ของเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5) ส่งเสริมให้มีพื นที่ปลูกสินค้าทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) ต้นแบบ ด้านพืชทั ง  
4 ชนิด ได้แก่ ไผ่ หญ้าเนเปียร์ มะพร้าวน ้าหอม และต้นโมก แบบ Learning by Doing ควรหาพื นที่เป้าหมาย  
และควรมีเกษตรกรต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรได้ศึกษาดูต้นแบบความส้าเร็จ ตั งแต่เรื่องแหล่ งเงินทุน 
หาพันธุ์ดี วิธีการเพาะปลูกพืชทางเลือก การดูแลรักษาไปจนถึงด้านการตลาด และต้องมีการติดตามประเมินผล
ทบทวนแล้วปรับปรุงแก้ไข หากประสบผลส้าเร็จให้ท้าการขยายผลต่อไป 
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บางพลวงโมเดล. ปราจีนบุรี: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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และสถานีสูบน้ำในพื้นที่บางพลวง. ในการประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “ถอดบทเรียน

แนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก กรณีศึกษาบางพลวง
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สำหรับเจา้หน้าที ่
........................................ 

 

รหัสครัวเรือน 
 

  
 

แบบสอบถามเกษตรกร ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map) เรื่อง การบริหารจัดการสินค้าเกษตร

สำคัญในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติซำ้ซาก (บางพลวงโมเดล) ปี 2563 
ชื่อเกษตรกร..........................................................................................ท่านได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ ขึ้น ไม่ขึ้น 
อายุ..........ปี บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน...............................ตำบล............................อำเภอ...............................จังหวัด
.........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร.............................. 
ผูส้ัมภาษณ์............................หน่วยงาน...................จังหวัด...................โทร................. สัมภาษณ์วันที่…..เดือน.........พ.ศ.2564 
ข้อ 1 อาชีพหลักและอาชีพรองของเกษตรกร(กรุณาใส่หมายเลข 1,2,3,...เรียงลำดับตามกิจกรรมที่ใช้เวลาในการปฏิบตัิมากที่สุดในรอบปีไปหา
น้อย) 
              เกษตรกรรม              ค้าขาย         ธุรกิจสว่นตัว        เงินเดือนประจำ (ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ ฯลฯ) 
              รับจ้างทั่วไป              รับจ้างทางการเกษตร              อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................... 
ข้อ 2 ระดับการศึกษา         ไม่ได้เรียน     ประถมศึกษา      มธัยมศึกษาตอนต้น     มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
                                         ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรีขึ้นไป     อื่นๆ (ระบุ)….......................................................................... 
ข้อ 3 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน / จำนวนแรงงานที่ทำการเกษตร / การเปน็สมาชิกกลุ่มองค์กร / สถาบันเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่
สัมภาษณ์) 

3.1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด..........คน      3.1.1 ใช้แรงงานในการเกษตร..........คน  3.1.2 ไม่ได้ใช้แรงงานในการเกษตร..........คน 

3.2 ครัวเรือนมีสมาชิกสังกัดกลุ่ม/องค์กรสถาบันเกษตรกร  ม ี  ไม่ม ี

ถ้ามี  ประเภทกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่สมาชิกในครอบครัวสังกัด ได้แก ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                ธกส.   กลุ่มเกษตรกร    สหกรณ์     กลุ่มแปลงใหญ่   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน   อื่น ๆ (ระบุ)........ 
ข้อ 4  ในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกวยัแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรได้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน/ยา้ยถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นหรือไม่ อย่างไร 

            ไม่มี   มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน จำนวน.....................คน 

 ถ้ามี วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนยา้ยแรงงาน คือ 
            ไม่มีงานในพื้นที่ทำ........ราย  ย้ายตามฤดูกาล........ราย ระยะเวลา..........เดือน/ปี  ย้ายตามครอบครัว.......ราย  อื่นๆ (ระบุ)...... 
ข้อ 5  ขนาดพื้นที่การเกษตร / ลักษณะการถือครอง / ประเภทเอกสารสิทธิข์องเกษตรกร 

   5.1 พื้นทีก่ารเกษตรทั้งหมด…....ไร…่....งาน แบ่งเป็น ของตนเอง…....ไร…่....งาน เช่า…....ไร…่....งาน ได้ทำฟรี…....ไร…่....งาน 

        5.2 ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่  ส.ป.ก.4-01   โฉนด  นส.2   นส.3  นส.4  นส.5  อื่นๆ (ระบุ)............................ 
ข้อ 6. ลักษณะการใช้พื้นที่การเกษตร 

6.1 แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ    มแีหล่งน้ำในพื้นที่รวม.....ไร่.....งาน......ตรว.   ไม่มีแหล่งน้ำ 
     6.1.1 ประเภทและขนาดของแหล่งน้ำ (ขนาดแหล่งน้ำไม่รวมพื้นที่ขอบบ่อ)(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บ่อขุดเอง..........บ่อ ขนาด กว้าง......................................................ม.  
 บ่อขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน.........บ่อ กว้าง......................................ม.  
 แหล่งน้ำธรรมชาติ  กว้าง.................................................................ม.  
 แหล่งน้ำชลประทาน      บ่อน้ำบาดาล       อื่นๆ (ระบุ)................................................................. 

6.1.2 แหล่งน้ำมีเพียงพอสำหรับใช้ทำการเกษตรในพื้นที่เหรือไม่  มีน้ำเพียงพอทั้งปี   มีนำ้ไม่เพียงพอทั้งปี  ใช้ได้...............เดือน 
6.1.3 การรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ   มี  ไม่มี 

6.2 การมีนาข้าวของครัวเรือน ไม่มนีาข้าวมีนาข้าว.....ไร่.....งาน......ตรว.  
ถ้ามี ปริมาณขา้วที่ผลิตได้มีเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนหรือไม่ เพียงพอทั้งปี  เพยีงพอ......เดือน  ไม่เพียงพอ 
ไม่ได้เก็บไว้ (ขายทั้งหมด) 

6.3 การปลูกพืชในพื้นที ่ มีการปลูกพืช พื้นที่.......ไร่......งาน........ตรว.จำนวน.........ชนิด   ไม่ได้ปลูกพืช 
6.4 การเลี้ยงสัตว์บกในพื้นที่  มีการเลี้ยงสัตว์ พื้นที่.......ไร่......งาน........ตรว.จำนวน..........ชนิด  ไม่ได้เลี้ยง 
6.5 การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่  มีการเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่......ไร่.......งาน........ตรว.จำนวน..........ชนิด   ไม่ได้เลี้ยง 

ใช้ในราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  6.6 การมีที่อยู่อาศัย/ที่พกัชั่วคราวในพื้น  มีที่อยู่อาศัย พื้นที่......ไร่.......งาน........ตรว.   ไม่มีที่อยู่อาศัย 
ข้อ 7. การเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่บางพลวง ปี 2563 (ข้าวนาปี) 

7.1 เร่ิมทำการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อใด    วันที่.......................เดือน………………………….  
7.2 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลกู     กข 61   กข 41  กข 43  อื่นๆ (ระบุ)................................................................. 
7.3 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ได้รับการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธ์ของทางราชการ     ได้รับการรับรอง   ไม่ได้รับการรับรอง  ไม่ทราบ 

     7.3.1 เหล่งเมล็ดพันธ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ศูนย์วจิัย/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว    สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 บริษัท/ร้านค้า/สมาคม/ชมรม   ของตนเอง    แหล่งอื่น (ระบุ)................................................................. 

7.4 เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อใด    วันที่.......................เดือน………………………….  
   7.5 เก็บเกีย่วได้ทันกอ่นฤดูน้ำหลากหรือไม่  ทัน  ไม่ทัน เพราะ.................................................................. พื้นที่เสียหาย....................ไร่ 
ข้อ 8. ผลกระทบ 

8.2 พื้นที่เกษตรของท่าน เป็นพื้นที่รับนำ้นอง/กักเก็บนำ้ เป็นแก้มลิงชั่วคราว หรือไม่ (ส.ค. – พ.ย.) 
 1) ไม่ได้เป็น  
 2) เป็น โดย   (1) รอรับน้ำเข้าพื้นที ่(น้ำยังไม่เข้า) คาดว่า วันที่ ..................................................................... 
    (2) รับน้ำเข้าพื้นที่แลว้ เมื่อ....................................................................................................... 

8.3 ท่านใช้ประโยชน์จากพื้นทีห่น่วงน้ำ หรือไม่ อยา่งไร (เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ คือ การทำการประมง ตามวิถีของเกษตรกรพื้นที่ลุ่มต่ำ) 
 1) ไม่ได้ใช้ เพราะ *........................................................................................................................................................* 
 2) ได้ใช้ อย่างไร  (1) ทำประมงเป็นอาหาร (กิน) 
               (2) ทำประมงเป็นรายได้เสริม (ขาย)  
               (3) อื่น ๆ *..................................................................................................................................* 

8.4 หลังจากเก็บเกีย่วขา้วนาปีแล้ว ท่านได้/จะ ทำนาต่อในชว่งเดือน ส.ค. – พ.ย. หรือไม่ 
 1) ไม่ได้ทำต่อ เนื่องจาก......................................................................... 
 2) ทำต่อ โดยเร่ิมปลูก เมื่อวันที่ ....................................... เพราะ *..............................................................................* 

8.5 หลังจากนี้ ท่านคิดจะเปลี่ยนไปทำการเกษตร ด้านอื่น ๆ แทนการปลูกข้าว หรือไม่ (เช่น ปลูกพืชอื่น ๆ /เล้ียงสัตว์ / ประมง / รับจา้งทาง
การเกษตร) 

 1) ไม่เปลี่ยน เหมือนเดิม (ชาวนา) 
 2) ทำเหมือนเดิม และ เสริมปลูกพชืชนิดอื่น หรือทำปศุสัตว์ ได้แก ่*...........................................................................* 
 3) เปลี่ยนไปทำการเกษตรด้านอื่น ๆ *..........................................................................................................................* 

8.6 พื้นที่เกษตรของท่านได้รับผลกระทบจากการจัดการแกป้ัญหานำ้เค็มหรือไม่ 
 1) ได้รับผลกระทบเชิงได้ประโยชน์ ได้แก่ *...................................................................................................................* 

                             2) ไม่ได้รับผลกระทบเชิงได้ประโยชน์ ได้แก่*................................................................................................................* 
8.7 หากเกิดผลกระทบจากปัญหานำ้เค็มรุกล้ำ ท่านมกีารปรับตัวในการผลิตทางการเกษตรอย่างไร 

 1) ไม่ปรับตัว 
                            2) ปรับตวัได้แก่  ได้แก่ *...............................................................................................................................................* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ข้อ 9 มูลคา่ผลผลิต และต้นทุนทางการเกษตรในพ้ืนที่บางพลวง สอบถามเฉพาะกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่ 

ชนิด พืช/สัตว์/ประมง 

ราคา 

(บาท/

หน่วย 

แหล่งรับซ้ือ 

มูลค่าผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่ (บาท) ต้นทุนการผลิตในพ้ืนที่ (เงินสดและไมเ่ป็นเงินสด) (บาท) 

ผลต่าง

(มูลค่า

หัก

ต้นทุน 

ผลผลิต 

ทั้งหมด 
จำหน่าย บริโภค 

แจก/ 

ให้ฟรี

ผู้อื่น 

เก็บไว้ 

ทำพันธุ ์
ค่าพันธุ ์

ปุ๋ย/ยา/ 

อาหารสัตว ์

แรงงาน 

(ปลูก,ดูแล, 

เก็บเกี่ยว) 

น้ำมัน/ 

ไฟฟ้า 
อื่นๆ (ระบุ) รวม ต้นทุน 

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ 

เงิน

สด 

(ซ้ือ) 

ตน 

เอง 

เงิน

สด 

(ซ้ือ) 

ตน 

เอง 

เงิน

สด 

(จ้าง) 

ตน 

เอง 

เงิน 

สด 

เงิน 

สด 

ตน 

เอง 

เงิน 

สด 

ตน 

เอง 

ด้านพืช (ระบุ)                                     

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

รวม ดา้นพืช                                     
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ปัญหา ประเด็นปญัหา/ข้อเสนอแนะ 
ข้อ 10 ด้านการผลิต 

1) เร่ืองพันธ ุ์ 
 

2) เร่ืองดิน 
 

3) แหล่งน้ำ 
 

4) การจัดการเรื่องโรคและแมลง 
 

5) การดูแลรักษา 
 

6) การจัดการหลังเก็บเกี่ยว 
 

7) แรงงาน 
 

8) การแปรรูป/เทคโนโลย ี
 

9) เงินลงทุน 
 

10) ความรู ้
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 11 ด้านการตลาด 
1) แหล่งจำหน่าย 
 
 
 

2) ราคาที่ได้รับ 
 

 
 

3) การประชาสัมพันธ ์
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 12 ด้านอ่ืนๆ 

1) การสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

2) การรวมกลุ่ม 
 

      3) อื่นๆ อาทิเช่น ต้องการให้มี
คณะทำงานเป็นรูปธรรมในพื้นที่, อาชีพ
เสริม/อาชีพทดแทน, การเยียวยา เป็น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบคุณที่ให้ความรว่มมือคณะทำงาน ในการให้ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐ
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการจัดทำ
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม ถอดบทเรียน การบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ประสบภัย
ธรรมชาติซ้ำซาก (โครงการบางพลวงโมเดล) 

1. หน่วยงานของท่านได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม แผนงาน โครงการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
พื้นที่ หรือการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ ในเขตพื้นที่บางพลวง อย่างไรบ้าง เช่น Zoning แปลง
ใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เกษตรทฤษฎีใหม่  ศูนย์เรียนรู้จุด
ต้นแบบ เป็นต้น โปรดสรุปสาระสำคัญพอสังเขป (พร้อมขอเอกสารผลการดำเนินงาน หรือ Link ข้อมูล 
เพ่ือนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำเอกสารรายงานการถอดบทเรียนฯ ) 
1.1 การดำเนินงานภายใต้งบปกติ (หากดำเนินการหลายปี ให้ระบุจำแนกรายปี 2562 -2563) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1.2 การดำเนินงานภายใต้งบจังหวัด (หากดำเนินการหลายปี ให้ระบุจำแนกรายปี 2562 -2563) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 การดำเนินงานภายใต้งบอ่ืนๆ (หากดำเนินการหลายปี ให้ระบุจำแนกรายปี 2562 -2563) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. แผนการดำเนินงาน ปี 2564 ที ่ดำเนินงานในเขตพื ้นที ่บางพลวง ปี 2564 (ขอรายละเอียด  
มา review เพ่ือประกอบการจัดทำรายงาน)  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.ปัญหาอุปสรรคของเกษตรในพื้นที่บางพลวงท่ีท่านพบ 
3.1 ปัญหา........................................................................................................................ ..............................

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข...................................................................................................................... . 
3.2 ปัญหา......................................................................................................... .............................................

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข............................................................................................................... ........ 
3.3  ปัญหา........................................................................................................................... ...........................

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข................................................................................. ...................................... 
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