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บทคัดยอ
จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมกีารจดัระบบการปลกูพชืฤดฝูนในพืน้ทีล่มุต่ำ

บางระกำป 2561 รวมเปนพืน้ทีท่ัง้สิน้ 0.382 ลานไร จากการดำเนนิงานดงักลาว ทำใหมพีืน้ทีส่ำรองเพือ่
ใชรับน้ำในฤดูน้ำหลากไดถึง 550 ลานลูกบาศกเมตร เพื่อเปนการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เหนือและ
ตอนลางของพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำบางสวนและเพือ่เปนการชวยเหลอืเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำทีเ่สยีสละ
พืน้ทีเ่พือ่ใชในการรบัน้ำในชวงฤดนู้ำหลาก กระทรวงเกษตรและสหกรณจงึมนีโยบายในการสงเสรมิอาชพี
เกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำบางระกำการปฏิรูปการเกษตรของประเทศ ดังนั้น เพื่อใหการบูรณาการในการ
ดำเนนิการกจิกรรมสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำมปีระสทิธภิาพ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจึงมีการแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำบางระกำ
ผลการดำเนินการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำบางระกำโดยคณะทำงานดังกลาว ป 2561
ไดผลสมัฤทธิ ์ กลาวคือ 1) เกษตรกรสามารถปลกูขาวไดในชวงเวลาทีม่กีารปรบัแผนการจดัระบบปลกูพชื
และเกบ็เกีย่วขาวได 100%  2) สามารถใชพืน้ทีโ่ครงการบางระกำรองรบัน้ำหลาก ในชวงวกิฤตขิองแม
น้ำยม เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชน 3) ชะลอการระบายน้ำ
ลดผลกระทบจากอทุกภยัในพืน้ทีล่มุน้ำเจาพระยาตอนลาง 4) ประหยดังบประมาณภาครฐั ในการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานเกษตรและการปองกันอุทกภัย 5) มีการสงเสริมใหเกษตรกรมีรายได
เสรมิจากการทำอาชพีประมง 6) มกีารสงเสรมิอาชพี และกจิกรรมในรปูแบบอืน่ๆ เชน การสงเสรมิการ
แปรรปูผลผลติจากการประมง การทำแพปลกูพชืผกัสวนครวัลอยน้ำ ฯลฯ

คำสำคญั: สงเสรมิอาชีพ, เกษตรกร, พืน้ทีล่มุต่ำ, บางระกำ.
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Abstract
Where as the policy of the Ministry of Agriculture and Cooperatives has indicated the

establishment of a rainy season planting system in the lowland area of Bang Rakam in 2018
at the total area of 0.382 million rai, such operation has resulted in a reserve area of 550 million
cubic meters of water that can alleviate flooding in the northern and lower areas of the Bang
Rakam lowland area. To help farmers that sacrifice the reserve area, the Ministry of Agriculture
and Cooperatives, has set a policy to promote farmers' occupation in lowland areas.
Therefore, in order to effectively integrate all activities of farmers' occupational promotion in
the Bang Rakam lowland areas, the Ministry of Agriculture and Cooperatives has appointed
a working group on farmers' occupational in the lowland area of Bang Rakam. The results of
the occupational promotion for farmers in the Bang Rakam Lowland area 2018 by this
working group are achieved as follows: 1) Farmers can grow rice at the adjusted timetable
so as to which 100% rice harvesting, 2) To be able to use the Bang Rakam project area
to inundate the flood during the crisis of the Yom River and thus, reduce the impact of the
floods that will occur in the community, 3) To retard drainage in order to reduce the impact
of flooding in the lower Chao Phraya River Basin, 4) To save the government budget in
helping people suffering from agricultural disasters and flood prevention measures,
5) Toencourage farmers to earn extra income from fishing activities, 6) To undertake career
promotion and other activities, such as processing fishery products, making rafts for
 floating vegetables, etc.

Keywords: Occupational promotion, Farmers, Lowland areas, Bang Rakam.
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1.ความสำคัญและที่มาของปญหา
ทงุบางระกำ หนึง่ในพืน้ทีล่มุต่ำ เปนพืน้ทีร่บัน้ำจากแมน้ำยมและแมน้ำนาน โดยทกุปทงุบางระกำ

จะประสบปญหาอกุกภยัน้ำทวมเนือ่งจากเปนทางน้ำผาน ถกูน้ำทวมขงัเปนเวลานาน น้ำทวมซ้ำซากใน
เขตจงัหวดัสโุขทยัและพษิณโุลก ซึง่อทุกภยัในทงุบางระกำสงผลทำใหเกดิความเสยีหายทัง้พืน้ทีก่ารเกษตร
พชืผลทางการเกษตร ทรัพยสนิและโครงสรางพืน้ฐานเปนจำนวนมาก

ในป 2559 พลเอกฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดลงพืน้ที่
ติดตามสถานการณและแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกไดสั่งการให
กรมชลประทานและหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ บรูณาการรวมกนัในการปรบัแผนการเพาะ
ปลกูพชืนาป ในพืน้ทีล่มุต่ำ ใหวางแผนการสงน้ำสำหรบัการเพาะปลกูขาวในเดอืนเมษายน และใหสามารถ
เกบ็เกีย่วผลผลติไดภายในเดอืนกรกฎาคม เพือ่ไมใหพืน้ทีด่งักลาวไดรบัผลกระทบจากอทุกภยัและใชเปน
พืน้ทีแ่กมลงิธรรมชาตเิพือ่รองรบัน้ำในฤดนู้ำหลาก กรมชลประทานจงึไดดำเนนิการจดัทำเปน โครงการ
บริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีสวนรวมในทุงหนวงน้ำบางระกำ หรือ "โครงการบางระกำโมเดล 60"
โดยมีวัตถุประสงคโครงการ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชน
มีสวนรวมและการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งโครงการบางระกำโมเดล
60 ประสบความสำเร็จ เกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทั้งหมด โดยไมได
รับความเสียหาย ชวงน้ำหลากสามารถใชพื้นที่เปนแกมลิงธรรมชาติรองรับน้ำหลาก ลดความเสียหาย
(กรมชลประทาน, 2562)

ในป 2561 นายกฤษฎา บญุราช รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายววิฒัน
ศลัยกำธร รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ สัง่การใหขยายผลโดยเพิม่พืน้ทีอ่กี 117,000 ไร
รวมเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 382,000 ไร สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากไดมากกวา 550 ลาน ลบ.ม.
โดยกรมชลประทานไดวางแผนการปลกูขาวตามปฏทินิการสงน้ำฤดนูาป ตัง้แต 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม
2561 ซึ่งในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทำใหมีพื้นที่สำรองเพื่อใชรับน้ำในฤดูน้ำหลากไดถึง 550
ลานลูกบาศกเมตร เพื่อเปนการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เหนือและตอนลางของพื้นที่ลุมต่ำบางระกำบาง
สวนและเพือ่เปนการชวยเหลอืเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำทีเ่สยีสละพืน้ทีเ่พือ่ใชในการรบัน้ำในชวงฤดนู้ำหลาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำบางระกำ
(กรมชลประทาน, 2562)

ทั้งนี้ เพื่อใหการบูรณาการในการดำเนินการกิจกรรมสงเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำ
บางระกำมปีระสทิธภิาพจงึมกีารแตงตัง้คณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ
บางระกำ ในเดอืนสงิหาคม 2561 โดยคณะทำงานดงักลาวมวีตัถปุระสงคเพือ่ขบัเคลือ่นและรวมบรูณาการ
งานสงเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำบางระกำใหเปนไปตามแผนการดำเนินการและนโยบายของ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยชวยเหลอืเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำทีเ่สยีสละพืน้ทีเ่พือ่ใชในการรบัน้ำ
ในชวงฤดนู้ำหลาก ใหเหน็ผลอยางเปนรปูธรรม ตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
นำผลการปฏบิตังิานไปประยกุตใชเพือ่ขยายผลในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ซึง่ คณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพี
เกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำประกอบดวย 9 กจิกรรมหลกั คณะทำงานดงักลาว ประกอบดวย
ผแูทนจาก 11 หนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก ผแูทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
กรมการขาว กรมพฒันาทีด่นิ กรมปศสุตัว สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร องคการสะพานปลา โดยมี
แผนงาน 9 กจิกรรมหลกั ไดแก กจิกรรมที ่ 1) เริม่เกบ็เกีย่วขาวนาป  2) ระบายน้ำเขาทงุบางระกำ
3) ทำการประมง ปลอยปลา 4) ปลกูพชืลอยน้ำเชงินเิวศน 5) เลีย้งสตัว เชน เลีย้งเปด 6) ระบายน้ำ
ออกจากทงุ 7) ฟนฟสูภาพน้ำ/คณุภาพดนิ 8) การทองเทีย่ว 9) ปลกูพชืเศรษฐกจิหลงันา เชน ถัว่เหลอืง
ฯลฯ โดยแผนกจิกรรมหลกัทัง้ 9 เริม่ดำเนนิการตัง้แตเดอืนสงิหาคม 2561 ถงึ เดอืนมกราคม 2562

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหผลการดำเนินการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรของคณะทำงานขับเคลื่อนการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำบางระกำ 9 กิจกรรม
หลกัและหาโมเดลตนแบบการขบัเคลือ่นกจิกรรมการสงเสรมิอาชีพเกษตรกรแบบบรูณาการ เพือ่ชวยเหลอื
เกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำทีเ่สยีสละพืน้ทีเ่พือ่ใชในการรบัน้ำในชวงฤดนู้ำหลาก ใหเหน็ผลอยางเปนรปูธรรม
และขยายผลไปยงัพืน้ทีล่มุต่ำอืน่ๆ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ

2.วัตถุประสงค
เพือ่ศกึษาวเิคราะหผลการดำเนนิการกจิกรรมสงเสรมิอาชพีเกษตรกรของคณะทำงานขบัเคลือ่น

การสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ 9 กจิกรรมหลกัและหาโมเดลตนแบบการขบัเคลือ่น
การสงเสริมอาชีพเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำที่เสียสละพื้นที่เพื่อใชในการรับน้ำในชวง
ฤดูน้ำหลาก
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3.วิธีการศึกษา
การศกึษานี ้เปนการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ขอมลูหรอืขอคนพบ ไดมา

จากการศกึษาผลการดำเนนิการของคณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ
บางระกำ ขอบเขตการศกึษาอยใูนเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ จ.สโุขทยัและพษิณโุลก รวมถงึมกีารวเิคราะห
เอกสาร สมัภาษณ สนทนา จดบนัทกึ สงัเกต และรวบรวมวเิคราะหขอมลูทีใ่ชในการศกึษาในเขตพืน้ที่
บางระกำ ไดแก การบริหารจัดการน้ำในชวงน้ำหลาก เกณฑในการบริหารจัดการน้ำโครงการยมนาน
การปรบัปฎทินิการเพาะปลกูพชืเพือ่ลดผลกระทบจากภยัน้ำทวม การสงเสรมิใหเกษตรกรเลีย้งปลาและ
อาชพีเสรมิตางๆในพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ การบรูณาการรวมกนัระหวางหนวยงานของคณะทำงานสงเสรมิ
อาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ  ชวงเวลาสงน้ำเขาระบบ การควบคมุระดบัน้ำในพืน้ทีล่มุต่ำไมใหกระทบ
ตอคนในพืน้ที ่อกีทัง้ การวเิคราะหผลการดำเนนิการของคณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพเกษตรกร
ในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ 9 กจิกรรมหลกั ไดแก กจิกรรมที ่1) เริม่เกบ็เกีย่วขาวนาป  2) ระบายน้ำเขา
ทงุบางระกำ 3) ทำการประมง ปลอยปลา 4) ปลกูพชืลอยน้ำเชงินเิวศน 5) เลีย้งสตัว เชน เลีย้งเปด
6) ระบายน้ำออกจากทงุ 7) ฟนฟสูภาพน้ำ/คณุภาพดนิ 8) การทองเทีย่ว 9) ปลกูพชืเศรษฐกจิหลงันา
เชน ถัว่เหลอืง ฯลฯ  และสมัภาษณเกษตรกรในพืน้ทีบ่างระกำโดยการสมัภาษณเกษตรกรตวัอยางทีเ่ขา
รวมการโครงการ 180 ราย เพือ่คนหาผลและปจจยัแหงความสำเรจ็ของโครงการขบัเคลือ่นการสงเสรมิ
อาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ บางระกำและสรางโมเดลการขบัเคลือ่นกจิกรรมสงเสรมิอาชพีเกษตรกร
แบบบูรณาการอยางยั่งยืนที่สามารถขยายผลไปในพื้นที่ลุมต่ำอื่นๆไดอยางเปนรูปธรรม

4. ผลการศกึษา
4.1 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

พืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ เปนพืน้ทีร่บัน้ำจากแมน้ำยมและแมน้ำนาน เพือ่เตรยีมรบัสถานการณน้ำ
ของลุมน้ำยม กรณีวิกฤต กรมชลประทานไดดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำในแมน้ำยมโดยการผัน
ลงแมน้ำนาน และในแมน้ำยมสายเกา (รปูที ่ 1) โดยพรองน้ำเหนอืประตรูะบายน้ำตางๆ ในระดบัทีต่่ำ
กวาระดบัวกิฤต ิ 2-3 เมตรเพือ่รองรบัปรมิาณน้ำทีจ่ะผนัมาจากแมน้ำยมผาน ประตรูะบายน้ำบานหาด
สะพานจนัทร อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั พรอมตดิตัง้เครือ่งสบูน้ำในเขตชมุชน และเครือ่งจกัร รถขดุเขา
ดำเนนิการซอมแซมคนัดนิเชงิปองกนัในพืน้ทีท่ีท่ีม่คีวามเสีย่ง ซึง่หากเกดิกรณวีกิฤตปิรมิาณน้ำมากเกนิกวา
ความสามารถการระบายที่จะผานแมน้ำยม ในเขต อ.เมือง สุโขทัย จะใชพื้นที่ลุมต่ำในโครงการ
บางระกำโมเดลเปนพืน้ทีร่องรบัประมาณน้ำหลาก เพือ่ปองกนัอทุกภยัในเขตชมุชนเมอืงสโุขทยั เกณฑ
ในการบริหารจัดการน้ำแสดงในรูปที่ 1 และการระบายน้ำในประตูระบายน้ำและทอระบายน้ำในบาง
ระกำแสดงในรปูที ่ 2
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ทีม่า: โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษายมนาน กรมชลประทาน, 2561

 ทีม่า: โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษายมนาน กรมชลประทาน, 2561

รปูที ่1 เกณฑในการบรหิารจดัการน้ำ ยม-นาน

รูปที่ 2 การระบายน้ำในประตูระบายน้ำและทอระบายน้ำในบางระกำ
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พืน้ทีเ่พาะปลกูในบางระกำโมเดลอยใูนเขตสำนกังานชลประทานที ่3 ทัง้หมด 382,000  ไร สามารถ
รองรับปริมาณน้ำหลากได 550 ลานลูกบาศกเมตร ประกอบดวยพื้นที่ครอบคลุมในเขตโครงการสงน้ำ
และบำรุงรักษายมนาน 290,000 ไร,  โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 52,000 ไร และ
โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลายชมุพล 40,000 ไร คลอบคลมุพืน้ที ่2 จงัหวดั 5 อำเภอ 20 ตำบล
93 หมบูาน ปรมิาณน้ำทีไ่ดรบัการจดัสรรทัง้สิน้ 115 ลานลกูบาศกเมตร

กรมชลประทาน ไดดำเนนิการบรหิารจดัการน้ำในโครงการบางระกำโมเดล 60 มาประยกุตใช
ในการบริหารจัดการน้ำป 2561 ซึ่งในปี 2560 ดำเนินการปรับปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกร
ในพื้นที่ลุมต่ำ โดยทำการปลูกขาวนาป ใหเร็วขึ้น 1 เดือน เพื่อใหเกษตรกรทำการเพาะปลูกเริ่มเดือน
เมษายน - กรกฎาคม ซึ่งหัวใจหลักของบางระกำโมเดล คือ ใหชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวขาวได
กอนน้ำจะทวม และมผีลพลอยได คอื อาชพีการประมง รวมท้ังเกบ็กกัน้ำไวใชเพาะปลกูรอบตอไป ซึง่
จะเกบ็เกีย่วผลผลติไดทัง้หมดไมเกนิตนเดอืน ก.ย. กอนทีน่้ำเหนอืจะมาถงึ อยางไรกด็กีารผนัน้ำเขาทงุ
บางระกำ ควรรอมติความเหน็ชอบจากทกุฝาย (รปูที ่3)

ทัง้นี ้เริม่ดำเนนิการสงน้ำนำน้ำเขาคลองสงน้ำและคลองสาขา ตัง้แตวนัที ่15 ม.ีค. 61 เพือ่เตรยีม
การสงน้ำเขาสูระบบกระจายน้ำเพือ่ใหเกษตรกรสามารถเริม่ทำการเพาะปลกูตัง้แต 1 เม.ย. 61 เปนตนไป
การวางแผนการสงน้ำสำหรับพื้นที่ลุมต่ำ ไดดำเนินการบูรณาการทุกภาคสวนกับหนวยงานตางๆ ที่
เกีย่วของ อาท ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กองทพัภาคที ่3 และกลมุเกษตรกรในพืน้ท่ี
ลุมต่ำบางระกำ เพื่อกำหนดเปาหมายการทำงาน ระยะเวลา และมอบหมายการดำเนินงานของแตละ
หนวยงานเพือ่ใหโครงการบรรลวุตัถปุระสงค โดยมแีผนการบรหิารจดัการน้ำแบงไดเปน 4 ชวงเวลา ดงันี้

1. นำน้ำเขาแปลงนา (15 ม.ีค. - 31 ม.ีค. 61)
15 ม.ีค. - 31 ม.ีค. 61 ดำเนนิการสงน้ำเขามาในคลองสงน้ำและคลองสาขา

เพือ่เตรยีมการสงน้ำเขาสรูะบบกระจายน้ำใหเกษตรกรสามารถเริม่ทำการเพาะปลกู 1 เม.ย. 61
1 เม.ย. - 10 พ.ค. 61 ดำเนินการสงน้ำใหกับพื้นที่ลุมต่ำในเขตชลประทาน

ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยตามเปาหมายที่กำหนด
2. การสนบัสนนุการเพาะปลกูขาวฤดนูาป 2561 (10 พ.ค. - 15 ส.ค. 61)

10 พ.ค. - 15 ส.ค. 61 บรหิารจดัการน้ำเพือ่การเพาะปลกูขาวนาป 2561 และ
ปองกันอุทกภัยไมใหเกิดผลกระทบเพื่อใหการเกษตรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดกอนฤดูน้ำหลาก

3. การเตรยีมพืน้ทีล่มุต่ำรองรบัน้ำนองโดยธรรมชาต ิ(15 ส.ค. - 31 ต.ค. 61)
15 ส.ค. - 31 ต.ค. 61 เตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำหลากจากอุทกภัยใน

ลุมน้ำยมและลุมน้ำสาขา รวมท้ัง ปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่ในระดับควบคุมไมใหกระทบตอการสัญจร
ของราษฎร สามารถรบัน้ำนองโดยธรรมชาตไิดสงูสดุประมาณ 550 ลาน ลบ.ม.
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4. การระบายน้ำออกจากพืน้ทีล่มุต่ำในเขตชลประทาน (1 พ.ย. - 30 พ.ย. 61)
1 พ.ย. - 30 พ.ย. 61 ระบายน้ำออกจากพืน้ทีล่มุต่ำในเขตชลประทาน เพือ่ให

เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกขาวฤดูนาปรัง ตามปฎิทินการเพาะปลูกของกรมชลประทาน

ทีม่า: โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษายมนาน กรมชลประทาน, 2561
รูปที่ 3 การปรบัปฏทินิการเพาะปลกูขาวในบางระกำ

4.2 ผลการดำเนนิงานกจิกรรมสงเสรมิอาชพีพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ ป 2561
การดำเนนิงานสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ โดยคณะทำงานขบัเคลือ่นการ

สงเสรมิอาชีพเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำสามารถแบงการดำเนนิงานออกเปน 3 ชวงเวลา คอื
1) ชวงกอนนำน้ำเขาทงุ 2) ชวงรบัน้ำเขาทงุ และ 3) ชวงหลงัระบายน้ำออกจากทงุ

ในการนี ้คณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพีในพืน้ทีล่มุต่ำไดสงเสรมิ 9 กจิกรรม กลาวคอื
1) เริม่เกบ็เกีย่วขาวนาป โดยมโีครงการสรางมลูคาเพิม่สนิคาเกษตร (ขาว) ในวสิาหกจิชมุชน ประสาน
โรงสดีานราคาขาวใหเปนธรรม ตรวจสอบมาตรฐานชัง่ตวงวดัสนบัสนนุ 2) ระบายน้ำเขาทงุบางระกำ
มีแนวทาง คือ ประชุมรวมระหวางภาคสวนราชการ กับผูนำทองถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อชี้แจง
แนวทางการรบัน้ำเขาทงุ 3) ทำการประมง ปลอยปลา  มแีนวทาง คอื กรมประมง มกีารปลอยปลา
เดือน ก.ค. 2561 ถงึ ก.ย. 2561 มีเปาหมายจำนวน 5.7 ลาน ตัว 10 ชนิดพันธุปลาเพื่อสนับสนุน
4) ปลกูพชืลอยน้ำเชงินเิวศน กรมวชิาการเกษตร สนบัสนนุการปลกูพชืลอยน้ำเชงินเิวศ  ผลติแพลกูบวบ
ลอยน้ำสำหรบัปลกูพชืผกัสวนครวั เพือ่เปนการลดคาใชจายในครวัเรอืนในชวงฤดนู้ำหลาก ในพืน้ทีน่ำรอง
เริม่ 1-30 ก.ย. 61 5) เลีย้งสตัว เจาหนาท่ีปศสุตัว ใหคำแนะนำการเลีย้งตามหลกัวชิาการ (การควบคมุโรค)
และสนับสนุนปจจัยการผลิต และเวชภัณฑที่จำเปนบางสวน 6) ระบายน้ำออกจากทุง โดยเจาหนาที่
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กรมชลประทานประชมุช้ีแจงแนวทางการระบายน้ำออกจากทงุกบัเกษตรกร 7) ฟนฟสูภาพน้ำ/คณุภาพ
ดนิ กรมพฒันาทีด่นิ ฟนฟสูภาพดนิ/น้ำ  8) การทองเทีย่ว กรมวชิาการเกษตร กรมสงเสรมิการเกษตร
กรมชลประทาน กรมประมง รวมดำเนนิการตามแผนทองเทีย่วเชงิเกษตร และ 9) ปลกูพชืเศรษฐกจิ
หลังนา กรมสงเสริมการเกษตร สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายและขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 1)
และกจิกรรมการสงเสรมิอาชพีจากผแูทนกรมตางๆ แสดงไวใน (รปูที ่5)

ผลการดำเนินการ 9 กิจกรรมหลัก สามารถสรุปผลการดำเนินการสงเสริมอาชีพเกษตรกรใน
เขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ ป 2561 ได 6 ประการ ดงันี้

1. เกษตรกรสามารถปลูกขาวไดในชวงเวลาที่มีการปรับแผนการจัดระบบปลูกพืชและเก็บเกี่ยว
ขาวได 100% ซึง่ในป 2561 พืน้ทีเ่พาะปลกู ตามเปาหมาย 312,600 ไร ไมมพีืน้ทีเ่สยีหาย สามารถ
เกบ็เกีย่วไดทัง้หมด

2. สามารถใชพืน้ทีโ่ครงการบางระกำรองรบัน้ำหลาก (พืน้ทีแ่กมลงิตามธรรมชาต)ิ ในชวงวกิฤติ
ของแมน้ำยม เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชนและสถานที่ราชการ
จงัหวดัสโุขทยั ในป 2561 เกดิพายเุซนิตญิ (SON-TINH) และพายเุบบนิคา (BEBINCA) ซึง่โครงการ
บางระกำสามารถตดัยอดน้ำจากแมน้ำยม ไดประมาณ 200 ลานลกูบาศกเมตร
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3. สามารถใชพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำเปนพืน้ทีท่งุหนวงน้ำ (เพิม่พืน้ทีแ่กมลงิตามธรรมชาต)ิ เพือ่ชะลอ
การระบายน้ำ ลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาตอนลาง โดยชะลอการระบายน้ำ
เพือ่ลดผลกระทบจากพายเุซนิตญิ (SON-TINH) และพายเุบบนิคา (BEBINCA)

4. ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานเกษตรและ
การปองกนัอทุกภยัทีจ่ะกอใหเกดิความเสยีหาย ตอพืน้ทีก่ารเกษตร ในป 2561 สามารถลดงบประมาณ
ในเชิงปองกันอุทกภัย จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ไดทันกอนฤดูน้ำหลาก เพราะเกษตรกรเก็บเกี่ยวแลว
ภาครฐัไมตองปองกนัน้ำทวม เชน การสบูน้ำปองกนัน้ำทวมพืน้ทีเ่กษตร การใชรถแมค็โคร เสรมิแนวปองกนั
น้ำทวม หรอื กระสอบทรายปองกนัน้ำทวม

5. สงเสรมิใหเกษตรกรมรีายไดเสรมิจากการทำอาชพีประมง ซึง่เปนวถิชีวีติของเกษตรกรในพืน้ที่
ในป 2561 ปรมิาณน้ำฝนมนีอยกวาป 2560 ทำใหปรมิาณน้ำหลากเขาทงุนอย เกษตรกรทำการประมง
ไดไมเตม็พืน้ที ่สงผลทำใหรายไดเฉลีย่จากการประมงในเขตพืน้ทีบ่างระกำ ลดลงจากป 2560 ทีม่รีายได
เฉลีย่ 450.5 บาท/คน/วนั เปนมรีายไดเฉลีย่ 192.6 บาท/คน/วนั ในป พ.ศ. 2561(รปูที ่4)

6. มกีารสงเสรมิอาชพี และกจิกรรมในรปูแบบอืน่ๆ เชน การสงเสรมิการแปรรปูผลผลติจากการ
ประมง อาทิ ปลาสม ทอดมันปลา ปลารา ปลาแดดเดียว น้ำปลาปลาสรอย เพื่อจำหนาย เปนตน
การทำแพปลูกพืชผักสวนครัวลอยน้ำ การเลี้ยงสัตวน้ำอื่นๆ  กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในชวงฤดู
น้ำหลาก เชน งานเทศกาล ไหวหลวงพออนิทร กนิปลา ชมหมาบางแกว อ.บางระกำ จ.พษิณโุลก เทศกาล
กินปลา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลังนา และการใหความรูเรื่องการบำรุงดิน
เพิม่คณุภาพดนิเพือ่เตรยีมแปลงกอนการเพาะปลกูขาวฤดนูาปรงั เปนตน

ทีม่า: รายงานคณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำ, กรมชลประทาน, 2562
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบรายไดจากการทำประมงของเกษตรกร

ในบางระกำโมเดล ป 2560 และ ป 2561
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จาก รปูที ่5 จากผลการศกึษาในขอ 4.2 และกจิกรรมแผนงาน 9 กจิกรรมหลกัของคณะทำงานฯ
(ตารางที ่1) สามารถสรางโมเดลการขยายผลกจิกรรมการสงเสรมิอาชีพในเขตพืน้ทีล่มุต่ำจาก 9 กจิกรรม
ของคณะทำงานงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพีในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ 61

องคประกอบของโมเดลประกอบดวย เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ลุมต่ำที่มีปญหาน้ำทวม
ซ้ำซาก คณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพี ซึง่ จากผลการดำเนนิการ 9 กจิกรรมหลกัของคณะ
ทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพีลมุต่ำ สามารถนำไปสรางโมเดลการขยายผลไปทีล่มุต่ำอ่ืนๆ โดยเริม่
จากโครงการพื้นที่ลุมต่ำท่ีเกษตรกรมีความตองการ/รองขอการสงเสริมอาชีพในชวงน้ำหลาก ภาครัฐตั้ง
คณะทำงานสงเสริมอาชีพเพื่อบูรณาการที่มีผูแทนมาจากกรมตางๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หลังจากนั้นดำเนินการมีสวนรวมภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/ภาควิชาการ ซึ่งคณะทำงานจาก
กรมตางๆ ทีแ่ตงตัง้ขึน้มารวมดำเนนิการกจิกรรมการสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในพืน้ทีล่มุต่ำ 9 กจิกรรมตาม
ตารางที ่1 หลงัจากดำเนนิกจิกรรม 9 กจิกรรมหลกั การวเิคราะหและการประเมนิผลโครงการสงเสรมิ
อาชีพลุมต่ำโดยการสัมภาษณ พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของกิจกรรมการสงเสริมอาชีพจะ
ประกอบดวย 7 ขอ ดงันี ้1) การมสีวนรวมของประชาชน 2) การบรูณาการรวมกนัจากหลายภาคสวน
3) ชวงเวลาสงน้ำเขาระบบกลางเดอืนมนีาคม 4) การควบคมุระดบัน้ำในพืน้ทีล่มุต่ำไมใหกระทบตอคนใน
พืน้ที ่5) กฎระเบยีบ กฎหมาย คาชดเชย มาตรการ และนโยบายจากภาครฐั 6) การประชาสมัพนัธจาก
หนวยงานภาครฐั 7) ระบบชลประทานทีม่ปีระสทิธภิาพ

ความสำเรจ็ในการขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำของคณะทำงานฯ ม ี4 ชอ สามารถ
วดัไดจาก 1) การเพิม่รายไดใหแกเกษตรกรในพืน้ทีล่มุต่ำ โดยรายไดทีเ่พิม่ขึน้จากการประมงของเกษตรกร
ในพืน้ทีท่ีเ่พิม่จากการเพาะปลกูขาวนาป รายไดเฉลีย่จากการประมงในเขตพืน้ทีบ่างระกำ ป 2560 ทีม่ี
รายไดเฉลีย่ 450.5 บาท/คน/วนั และมรีายไดเฉลีย่ 192.6 บาท/คน/วนั ในป พ.ศ. 2561 2) ลดความ
สญูเสยีจากอทุกภยั และลดผลกระทบความสญูเสยีจากอทุกภยัทีจ่ะเกดิขึน้ในเขตชมุชนและสถานทีร่าชการ
จงัหวดัสโุขทยั ในป 2561 เกดิพายเุซนิตญิ (SON-TINH) และพายเุบบนิคา (BEBINCA) ซึง่โครงการ
บางระกำสามารถตดัยอดน้ำจากแมน้ำยม ไดประมาณ 200 ลานลกูบาศกเมตร  3) ประหยดังบประมาณ
ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานเกษตรหลายลานบาท เพราะเกษตรกรเก็บเกี่ยวแลว
ภาครฐัไมตองปองกนัน้ำทวม เชน การสบูน้ำปองกนัน้ำทวมพืน้ทีเ่กษตร การใชรถแมค็โคร เสรมิแนวปองกนั
น้ำทวม หรอื กระสอบทรายปองกนัน้ำทวม 4) เพิม่พืน้ทีแ่กมลงิธรรมชาตเิพือ่รองรบัน้ำในฤดนู้ำหลาก
สามารถรองรบัปรมิาณน้ำหลากไดมากกวา 550 ลาน ลบ.ม.

โมเดลการขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำของคณะทำงานฯ จงึมปีระโยชนสงูสามารถ
ขยายผลเพือ่ชวยเหลอืเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำอืน่ๆ ถาไมมโีมเดลการขบัเคลือ่นสงเสรมิอาชพีเกษตรกร
ในพืน้ทีล่มุต่ำจะประสบปญหาขาดแคลนรายไดในชวงน้ำทวมขงัซ่ำซาก ภาครฐัตองเสยีงบประมาณเพือ่
ฟนฟูเยียวยาเกษตรกร
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รปูที ่ 5 โมเดลขยายผลกจิกรรมการสงเสรมิอาชพีในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ 9 กจิกรรมของบางระกำโมเดล
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4.3) การประเมนิผลโครงการบางระกำโมเดล
โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกขาวนาป พื้นที่ลุมต่ำในเขตโครงการ

บางระกำโมเดล ป 2561 โดยการสมัภาษณเกษตรกรตวัอยางทีเ่ขารวมการโครงการ 180 ราย ผลการประเมนิ
(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2562) สามารถสรปุได ดงันี้

1. เกษตรกรสวนใหญรอยละ 85.55 ของจำนวนเกษตรกรตวัอยาง มสีวนรวมในการบรหิารจดัการ
น้ำในชมุชน และไดรบัประโยชนจากการบรหิารจดัการน้ำแบบมสีวนรวม โดยเกษตรกรสวนใหญรอยละ
68.33 ของจำนวนเกษตรกรตัวอยาง มีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริหารจัดการน้ำใน
ระดับมาก

2. เกษตรกรทุกรายไมไดรับความเสียหายจากอุทกภัย เนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
รวมท้ังปรมิาณน้ำฝนในปทีน่อยปทีผ่านมา โดยรายไดสทุธเิฉลีย่จากการจำหนายผลผลติเทยีบกบัชวงกอน
มโีครงการ เพิม่ขึน้รอยละ 6.77 รวมทัง้เกษตรกรรอยละ 25.00 ของจำนวนเกษตรกรตวัอยาง มรีายได
เฉลีย่สทุธขิองเกษตรกรในชวงมโีครงการเพิม่ขึน้มากกวาชวงกอนมโีครงการ

3. เกษตรกรรอยละ 46.67 ของจำนวนเกษตรกรตวัอยาง มคีวามพงึพอใจตอการประชาสมัพนัธ
และการสรางการรับรู (การประชาคม) ของเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากบั 3.99 (คะแนนเตม็ 5) ซึง่ผลการประเมนิอยใูนระดบัมาก

4. เกษตรกรรอยละ 46.11 ของจำนวนเกษตรกรตวัอยาง มคีวามพงึพอใจตอการปรบัปฏทินิการ
เพาะปลูกใหเร็วขึ้น เพื่อใหเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทันในชวงฤดูน้ำหลากในระดับมาก
โดยมคีาคะแนนเฉลีย่เทากบั 4.00 (คะแนนเตม็ 5) ซึง่ผลการประเมนิอยใูนระดบัมาก

5. เกษตรกรรอยละ 48.89 ของจำนวนเกษตรกรตัวอยาง มีความพึงพอใจตอปริมาณผลผลิต
ทีไ่ดรบัจากการทีม่โีครงการในระดบัมากโดยมคีาคะแนนเฉลีย่เทากบั 3.93 (คะแนนเตม็ 5)

6.สรปุผลและขอเสนอแนะ
บางระกำโมเดลเปนการบริหารพื้นที่ลุมต่ำเพื่อรองรับน้ำในชวงฤดูน้ำหลาก โดยการปรับปฏิทิน

การเพาะปลกูของเกษตรกรในพืน้ทีล่มุต่ำ ใหทำการปลกูขาวนาปเรว็ขึน้ 1 เดอืน เพือ่ใหเกษตรกรทำการ
เพาะปลกูเริม่เดอืน เมษายน - กรกฎาคม (สญัญาและวภิพ, 2562) ซึง่หวัใจหลกัของบางระกำโมเดล คอื
ใหชาวนาสามารถเกบ็เกีย่วขาวไดกอนน้ำจะทวม และมผีลพลอยได คอื อาชพีการประมง

ผลการดำเนนิการสงเสรมิอาชีพเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ 9 กจิกรรมหลกั โดยคณะ
ทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำ ป 2561 ไดผลสมัฤทธิ ์กลาวคอื 1) เกษตรกรสามารถ
ปลกูขาวไดในชวงเวลาทีม่กีารปรบัแผนการจดัระบบปลกูพชืและเกบ็เกีย่วขาวได 100%  2) สามารถใช
พื้นที่โครงการบางระกำรองรับน้ำหลาก ในชวงวิกฤติของแมน้ำยม เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียจาก
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อทุกภยัทีจ่ะเกดิขึน้ในเขตชมุชน 3) ชะลอการระบายน้ำ ลดผลกระทบจากอทุกภยัในพืน้ทีล่มุน้ำเจาพระยา
ตอนลาง 4) ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานเกษตรและ
การปองกนัอทุกภยั 5) มกีารสงเสรมิใหเกษตรกรมรีายไดเสรมิจากการทำอาชพีประมง 6) มกีารสงเสรมิ
อาชพี และกจิกรรมในรปูแบบอืน่ๆ เชน การสงเสรมิการแปรรปูผลผลติจากการประมง  การทำแพปลกู
พชืผกัสวนครวัลอยน้ำ ฯลฯ

จากผลการดำเนนิการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำของคณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพ
ลุมต่ำบางระกำ ป 2561  9 กิจกรรมหลัก สามารถนำมาเขียนโมเดลตนแบบการขับเคลื่อนกิจกรรม
การสงเสรมิอาชีพเกษตรกรแบบบรูณาการในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ ซึง่ปจจยัทีส่งผลตอความสำเรจ็ของโมเดลประกอบ
ดวย 7 ประการ ดงันี ้ 1) การมสีวนรวมของประชาชน  2) การบรูณาการรวมกนัจากหลายภาคสวน
3) ชวงเวลาสงน้ำเขาระบบกลางเดอืนมนีาคม 4) การควบคมุระดบัน้ำในพืน้ทีล่มุต่ำไมใหกระทบตอคนใน
พืน้ที ่ 5) กฎระเบยีบ กฎหมาย คาชดเชย มาตรการ และนโยบายจากภาครฐั 6) การประชาสมัพนัธจาก
หนวยงานภาครฐั 7) ระบบชลประทานทีม่ปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ การขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพในพืน้ที่
ลุมต่ำบางระกำมีความสำเร็จ 4 ประการ ไดแก 1) สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำ
2) ลดความสูญเสียจากอุทกภัย 3) ประหยัดงบประมาณในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ดานเกษตร และ 4) เพิม่พืน้ทีแ่กมลงิธรรมชาตเิพือ่รองรบัน้ำในฤดนู้ำหลาก

ขอเสนอแนะเพือ่ใหโมเดลสามารถขยายผลไปใชในพืน้ทีล่มุต่ำอืน่ๆอยางเปนรปูธรรมในโครงการ
อืน่ๆ ควรมหีลกัเกณฑในการเลอืกพืน้ที ่ประกอบดวย 7 ประการ ดงันี ้ 1) ตองเปนพืน้ทีล่มุต่ำน้ำทวม
ประจำ 2) มแีหลงน้ำตนทนุเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุการเลือ่นเวลาการปลกูขาวนาป 3) ระบบชลประทาน
และสามารถลำเลยีงน้ำผานระบบชลประทานทีส่ามารถควบคมุได 4) เปนพืน้ทีป่ดลอมเกบ็น้ำได และมี
แนวเขตชดัเจน 5) มทีางระบายน้ำเขาออกได 6) การเกบ็กกัน้ำจะตองมรีะดบัควบคมุทีไ่มกระทบกบัชมุชน
และเสนทางสัญจร 7) เกษตรกรและหนวงงานภาครัฐในพื้นที่ใหความรวมมือ หากไมดำเนินการเลือก
พื้นที่ลุมต่ำและปฏิบัติตาม Model นี้ จะประสบปญหาการมีสวนรวมในการดำเนินการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำจะประสบปญหาขาดแคลนรายไดในชวงน้ำทวมขังซ่ำซาก ภาครัฐตองเสีย
งบประมาณเพือ่ฟนฟเูยยีวยาเกษตรกร



16

7.บรรณานกุรม
กรมชลประทาน. คณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพีลมุต่ำบางระกำ (2562). การดำเนนิการขบัเคลือ่น

การสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำป 2561.
สญัญา แสงพมุพงษ และ วภิพ ทมีสวุรรณ. (2561) การบรหิารจดัการน้ำพืน้ทีล่มุต่ำ ลมุน้ำเจาพระยา
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