


แผนที่ระบบชลประทานในไร่นาพ้ืนที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาประแสร์

แผน/ผลด้าเนินการงานจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม
ในพื้นที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาประแสร์

ผลด้าเนินการ

1. ก่อสร้างงานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะท่ี 1 ,2)
หมู่ที่ 6,9 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 
พื้นที่ 5,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2559-2560

2. ก่อสร้างงานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะที่ 3) 
หมู่ที่ 1,6,4 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
พื้นที่ 2,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2561

3. งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบชลประทาน
ในไร่นา โครงการประแสร์ จ.ระยอง ปีงบประมาณ 2561
(ต.พลงตาเอี่ยม, ต.วังจันทร,์ ต.ห้วยยาง) 
พื้นที่ 15,000 ไร่ 

แผนด้าเนินการ

1. ก่อสร้างงานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะท่ี 4,5)
ต.ห้วยยาง และ ต.วังจันทร์ อ.แกลง จ.ระยอง 
พื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2562

2. ก่อสร้างงานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะที่ 6,7) 
ต.พลงตาเอี่ยม และ ต.ห้วยยาง จ.ระยอง 
พื้นที่ 4,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2563

3. ก่อสร้างงานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะที่ 8,9) 
ต.วังจันทร์ และ ต.ห้วยยาง จ.ระยอง 
พื้นที่ 4,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2564

4. ส้ารวจแปลงกรรมสิทธิ์และออกแบบระบบชลประทาน
ในไร่นา ต.วังจันทร์ และ ต.ทางเกวียน 
พื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2562-2565

ปีงบประมาณ 2559-2561 ด้าเนินการงานจัดระบบน้้าฯ 
แล้วประมาณ 7,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.40
ของพื้นที่ชลประทานโครงการประแสร์ ทั้งหมด 175,000 ไร่

ปีงบประมาณ 2559-2564 คาดว่าด้าเนินการ
งานจัดระบบน้้าฯ ประมาณ 19,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.08 
ของพื้นที่ชลประทานโครงการประแสร์ ทั้งหมด 175,000 ไร่
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งานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะ 3)

ระบบท่อส่งน้้าฝั่งขวา ระบบคลองส่งน้้าฝ่ังซ้าย

พ้ืนท่ีด้าเนินการก่อสร้างงานจัดระบบน้้า
โครงการประแสร ์(ระยะท่ี3) 

ปีงบประมาณ 2561 พ้ืนท่ี 2,000 ไร่ 
ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

พ้ืนท่ีด้าเนินการก่อสร้างงานจัดระบบน้้า
โครงการประแสร ์(ระยะท่ี1-2)

ปีงบประมาณ 2559-2560
พ้ืนท่ี 5,000 ไร่ 

ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
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แผน/ผล การเบิกจ่ายและปฏิบัติงานงานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะ3)

การเบิกจ่ายฯ วันที่ 18 ก.ค. 61

การปฏิบัติงานฯ ณ วันที่ 18 ก.ค. 61
แผน ณ เดือน ก.ค. : 94.00%

ผล : 83.00%

แผน ณ เดือน ก.ค. : 98.46%
ผล : 86.86%
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การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning)

ไม้ผล
45%

สวนยาง
53%

อ่ืนๆ
2%

แผนภูมิภาพรวมการปลูกพืชชนิด ต่างๆในพ้ืนท่ี
งานจัดระบบน้้าโครงการประแสร ์(ระยะ 3)



ขอบเขตพ้ืนที่ท่ีปลูกยางพารา

ขอบเขตพื้นที่ท่ีปลูกพืชสวน

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri-map)



การด าเนินการงานจัดระบบน า้โครงการประแสร์ (ระยะ3)



พื้นที่แบ่งกลุ่มคณะกรรมการน้้าชุมชนงานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะ 3)
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ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกยินยอมเข้าร่วม
โครงการจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกไม่ยินยอมเข้าร่วม
โครงการจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม



รูปตัดการวางท่อส่งน้้า

จดุ
จา่ย
น ้า

แปลงทีดิ่น ระวาง ผู้ถือกรรมสทิธิ์
พื นทีแ่ปลง
ทีดิ่น (ไร)่

ค่าลงทนุ
ระบบน ้า
ต่อแปลง 
(บาท)

เกษตรกร
ร่วมจา่ย 

10% (บาท)

ความยาว
ทอ่ทีผ่่าน
แปลง 
(เมตร)

กันเขต
ทีดิ่น 
(เมตร)

พื นทีข่อกัน
เขตทีดิ่น 
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
ทีดิ่นสงูสดุ 

(บาท/ตร.ม.)

มูลค่าทีดิ่น
กันเขต 
(บาท)

เกษตรกร
จา่ยสว่นต่าง 

(บาท)
หมายเหตุ

P1 1 1111 นาย ก. 10 150,350   15,035    50 1 50 513 25,650        ไมต้่องช าระ
P2 2 2222 นาย ข. 20 300,700   30,070    20 1.5 30 513 15,390        14,680      ต้องช าระ



ผลการศึกษา พื้นที่พลงตาเอ่ียม
1. จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ มีทั้งหมด 329 รำย
2. จ ำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับประโยชน์ มีทั้งหมด 533 แปลง = พื้นที่ 4,822 ไร่
3. จ ำนวนหัวจ่ำยน้ ำเข้ำแปลงที่ดินเกษตรกร มีทั้งหมด 533 หัว
4. ขนำดท่อส่งน้ ำ HDPE มีตั้งแต่ 110-315 มม. ข้ึนอยู่กับจ ำนวนพื้นที่รับประโยชน์ที่จะส่งน้ ำ
5. ค่ำลงทุนโครงกำร รวมทั้งหมด 72.50 ล้ำนบำท หรือ เท่ำกับ 15,035 บำท ต่อ ไร่
6. โครงกำรนี้เป็นโครงกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม ตำม พรบ.2558 ดังนั้น เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

ทุกคน มีส่วนร่วมจ่ำยค่ำลงทุน ร้อยละ 10 หรือ (เท่ำกับ1,503 บำท ต่อ ไร่) และท ำบันทึกยินยอมให้
กรมชลประทำน กันแนวเขตที่ดินส ำหรับวำงท่อส่งน้ ำในที่ดินของเกษตรกรได้



การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

การวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์และ

การเงิน

เศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน &

ด้าเนินการและบ้ารุงรักษา 

วิเคราะห์ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ด้านการเกษตร 

การเงิน

วิเคราะห์ด้านการเงิน
เพื่อก้าหนดงบประมาณ
ของกรมชลประทาน

ต้นทุนและโครงสร้างการ
ลงทุน & แผนการเงิน/

งบประมาณ

วิเคราะห์ด้านการเงิน
ของเกษตรกรในพื้นที่

แบบจ้าลองฟาร์ม 

(Farm Model)

งานศึกษาความเหมาะสม งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา 
งานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ เนื้อท่ีประมาณ 15,000 ไร่



สวนทุเรียน 1 ไร่

ผลผลิต
(กก.)

ราคา
(บาท/กก.)

ขายได้
(บาท)

ต้นทุน
(บาท)

ก้าไร
(บาท)

ปัจจุบัน 1,290 22.7 29,300 4,900 24,400

อนำคตมีระบบน้ ำ 1,390 24.6 34,200 5,200 29,000

สวนยาง เปลี่ยนไป ปลูกสวนทุเรียน

ปลูก ผลผลิต
(กก.)

ราคา
(บาท/กก.)

ขายได้
(บาท)

ต้นทุน
(บาท)

ก้าไร
(บาท)

ปัจจุบัน ยำงพำรำ 625 19.5 12,200 4,400 7,800

อนำคตมีระบบน้ ำ ทุเรียน 1,390 24.6 34,200 7,400 26,800



รูปแบบการปลูกพืช
อนาคตกรณีไม่มีโครงการฯ

ผลประโยชน์จากการปลูกพืช

รูปแบบการปลูกพืช
อนาคตกรณีมีโครงการฯ

คงการเพาะปลูกในรูปแบบเดิม คือ 
ปลูกยางพารามากที่สุด รองลงมา

เป็น ทุเรียน มังคุด และ ขนุน 
ตามล้าดับ

ระยะท่ี 1 (ปีท่ี 2 – 11)

ลดการเพาะปลูกยางพารา 
ร้อยละ 25

เพ่ิมการเพาะปลูกไม้ผล 
(ทุเรียน มังคุด ขนุน)

ระยะท่ี 2 (ปีท่ี 12 – 21)

ลดการเพาะปลูกยางพารา 
ร้อยละ 50

เพ่ิมการเพาะปลูกไม้ผล 
(ทุเรียน มังคุด ขนุน)

ระยะท่ี 3 (ปีท่ี 22 – 31)

ลดการเพาะปลูกยางพารา
ท้ังหมด

เพ่ิมการเพาะปลูกไม้ผล 
(ทุเรียน มังคุด ขนุน)

การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการฯ

งานศึกษาความเหมาะสม งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา 
งานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ เน้ือที่ประมาณ 15,000 ไร่



การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการฯ

งานศึกษาความเหมาะสม งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา 
งานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ เน้ือที่ประมาณ 15,000 ไร่



 การวิเคราะห์ด้านการเงินของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

พ้ืนทีพ่ลงตาเอี่ยม

ไม่มีโครงการ มีโครงการ ส่วนเพิ่ม

พ้ืนที่ถือครอง*
(ไร่/ครัวเรือน)

31 34 3

รายได้สุทธิ 
(บาท/ครัวเรือน)

220,100 444,630 224,531

*พ้ืนท่ีถือครองกรณีมีโครงกำรเพ่ิมข้ึนจำกพ้ืนท่ีรกร้ำง ท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หำกมีน้ ำเพียงพอ

การศึกษาด้านการเงิน

งานศึกษาความเหมาะสม งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา 
งานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ เน้ือที่ประมาณ 15,000 ไร่



งานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะ 3) 



การจัดตั้งคณะกรรมการน้้าชุมชนงานจัดระบบน้้าโครงการประแสร์ (ระยะ 3) 



กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่



การอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและการบริหารจัดการน้้า








