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คาํนาํ 

 
 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปน
หนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ใชขับเคล่ือนการ
แกไขปญหาภาคเกษตรกรรมจากการปลูกหรือมีกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ศักยภาพต่ํา 
(เหมาะสมเล็กนอย : S3 และไมเหมาะสม : N) โดยจากฐานขอมูลแผนที่เกษตรเพ่ือ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พ้ืนที่ศักยภาพต่ําที่ไมเหมาะสมกับกิจกรรมการ
ผลิตมีหลายลานไรอันเปนสาเหตุที่สงผลใหตนทุนการผลิตในการจัดการพ้ืนที่และไมคุม
ทุนในการผลิตของเกษตรกร คูมือการดําเนินงานโครงการฯ เปนแนวทางปฏิบัติสําคัญ
ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินที่ไดรับผิดชอบงานตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณและการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดิน
และสถานีพัฒนาที่ดิน ดวยเหตุนี้กองนโยบายและแผนการใชที่ดินจึงดําเนินการทบทวน
และปรับปรุงคูมือฯ ใหมีความเหมาะสม ชัดเจน และครอบคลุมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินตอไป 
 
 

      กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
    มนีาคม 2564 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1. สาระสาํคัญของโครงการ 

ปจจุบันปญหาสําคัญดานการเกษตรของประเทศไทย คือ ตนทุนการผลิตสูง สินคา
การเกษตรลนตลาดในบางชวงทําใหเกิดปญหาราคาสินคาตกตํ่า เกิดความไมสมดุลระหวางผลผลิต
ของสินคาเกษตรกับความตองการของตลาด ซ่ึงเปนปญหาที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 
สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว คือเกษตรกรจํานวนมากผลิตสินคาเกษตรในพื้นที่
ไมเหมาะสม กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ไมเหมาะสม 
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกขาวและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ใหเกิดการปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นที่ไม
เหมาะสมไปสูกิจกรรมการผลิตที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการใชที่ดินอยางย่ังยืน จึง
เปนที่มาของโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนการสนับสนุน
การปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดย
บูรณาการขอมูลพ้ืนฐานเชิงพ้ืนที่ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และหนวยงานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของประกอบดวย ขอมูลทรัพยากรพ้ืนฐานการผลิต (ดิน น้ํา พืช) 
ขอมูลเกษตรกร เศรษฐกิจและสังคม สามารถนําไปใชวางแผนการผลิตสินคาเกษตรภายในพ้ืนที่ 
และบริหารจัดการสินคาเกษตรใหสอดคลองกับสภาพความเหมาะสมของปจจัยการผลิตและ
การตลาดในพื้นที่ไดอยางดี นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนพ้ืนที่ปลูก
พืชแตละชนิด โดยพื้นที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) และพื้นที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนในการผลิต
ใหแกเกษตรกร สําหรับพื้นที่ระดับความเหมาะสมเล็กนอย (S3) และพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)      
มีมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และจูงใจเกษตรกรปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตสินคาตามความ
เหมาะสมของศักยภาพพื้นที่ อันจะสงผลใหมีรายไดเพิ่มและสรางความเปนอยูที่ดีข้ึน  

ในการดําเนินงานโครงการ Zoning by Agri-Map มีแผนในการปรับเปล่ียนกิจกรรมการ
ผลิตในพื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) (ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(2560-2579) และยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ) เปาหมาย 6 ลานไร แผน 5 ป 
(2560-2564) เปาหมาย 1.5 ลานไร และแผนรายป เปาหมาย 300,000 ไร ทั้งนี้เพ่ือบริหาร
จัดการพ้ืนที่ที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) รวมถึงพื้นที่การผลิตที่มี
ผลตอบแทนตํ่า โดยสงเสริมสนับสนุน จูงใจ ใหเกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม 

2. ขอบเขต 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนนโยบายสําคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีเปาหมายใหมีการใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิด
ประโยชนมีประสิทธิภาพตรงตามศักยภาพของที่ดินและสอดคลองกับความตองการของตลาดมาก
ที่สุด โดยจะการกําหนดเขตเหมาะสมในการปลูกพืช ปศุสัตว และประมง โดยใชขอมูลทางวิชาการ
ในการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ ซ่ึงจะรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลภูมิอากาศ ดิน น้ํา 
สภาพแวดลอมดานตาง ๆ นํามาประกอบกับขอมูลความตองการในการผลิตพืช สัตว ประมง   
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ในแตละชนิด รวมทั้งวิเคราะหรวมกับความตองการของตลาด เพ่ือหาความเหมาะสมของการทํา
การเกษตรในแตละพ้ืนที่ ที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรมีผลกําไรที ่
สูงกวาการทําเกษตรในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุน จูงใจ ใหขอมูลและ
คําแนะนําทางวิชาการแกเกษตรกรในการปรับเปล่ียนการทําการเกษตร ภายใตเง่ือนไขวาตองเปน
ความสมัครใจและความพึงพอใจของเกษตรกรเปนหลัก  

โดยดําเนินการในจังหวัดที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) และพื้นที่
ไมเหมาะสม (N) ซ่ึงเปนบริเวณที่มีผลผลิตตํ่า สวนใหญพบปญหาขาดน้ํา ดินอุดมสมบูรณตํ่า ดินต้ืน 
ดินทรายจัด ดินเค็ม น้ําทวมขัง ตลอดจนพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ตามขอมูลแผนที่ Agri-Map หรือ
ตามความเห็นของคณะทํางานในพื้นที่ 

3. คําจํากัดความ 

3.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนนโยบายสําคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยมีเปาหมายใหมีการใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิด
ประโยชนมีประสิทธิภาพ ตรงตามศักยภาพของที่ดินและสอดคลองกับความตองการของตลาดมาก
ที่สุด      

3.2 การกําหนดเขตเหมาะสมในการปลูกพืช ปศุสัตว และประมง  ใชขอมูลทางวิชาการ
ในการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลภูมิอากาศ ดิน 
น้ํา สภาพแวดลอมดานตาง ๆ นํามาประกอบกับขอมูลความตองการในการผลิตพืช ปศุสัตว 
ประมง ในแตละชนิด รวมทั้งวิเคราะหรวมกับความตองการของตลาด เพ่ือหาความเหมาะสมของ
การทําการเกษตรในแตละพ้ืนที่ ที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรมีผล
กําไรที่สูงกวาการทําเกษตรในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุน สรางแรงจูงใจ 
โดยใหขอมูลและคําแนะนําทางวิชาการแกเกษตรกรในการปรับเปล่ียนการทําการเกษตร ภายใต
เง่ือนไขวาตองเปนความสมัครใจและความพึงพอใจของเกษตรกรเปนหลัก ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดมีการประกาศเขตเหมาะสมตอการปลูกพืช ปศุสัตวและประมง จํานวน 23 ชนิดสินคา 
ไดแก พืช 13 ชนิด (ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเล้ียงสัตว 
สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และกาแฟ ปศุสัตว 8 ชนิด (แกะ แพะ โค
เนื้อ โคนม สุกร ไกเนื้อ ไกไข และกระบือ) และประมง 2 ชนิด (กุงทะเล และสัตวน้ําจืด) 

3.3 พ้ืนที่ทําการเกษตรไมเหมาะสม หมายถึง พ้ืนที่ทําการผลิตสินคาเกษตรและได
ผลผลิต ผลตอบแทนไมคุมคากับการลงทุน เนื่องจากที่ดินมีขอจํากัดที่ไมเหมาะสมตอความตองการ
ของพืชชนิดนั้น เชน น้ําไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต ดินต้ืนสงผลใหระบบรากพืชไมสามารถหา
อาหารไดและดินปญหาตาง ๆ เชน ดินเปร้ียว ดินเค็ม เปนตน ในทางปฏิบัติหากเกษตรกร
สามารถแกขอจํากัดที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืชไดจะสามารถทําการเกษตรไดผลผลิตที่สูงข้ึน
ได เชน มีการบริหารจัดการน้ํา การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน การทําระบบอนุรักษดินและน้ํา เปน
ตน แตบางพ้ืนที่จําเปนตองมีการลงทุนสูง ซ่ึงอาจไมคุมคาทางดานเศรษฐกิจ เพ่ือแกขอจํากัด
เหลานี้วิธีการหนึ่งที่เหมาะสมและลงทุนตํ่าในการแกปญหา คือการปรับเปล่ียนชนิดพืชหรือทํา
การเกษตรอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 

  สําหรับพื้นที่ดําเนินการปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม หมายรวมถึง พ้ืนที่
เหมาะสมเล็กนอย (S3) พื้นที่ไมเหมาะสม (N) และพื้นที่การผลิตที่มีผลตอบแทนตํ่า หรือพ้ืนที่ตาม
ความเห็นของคณะทํางานในพ้ืนที่ (สําหรับกรณีบางพ้ืนที่ไมเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
แตอยูในพ้ืนที่เหมาะสมทางกายภาพ ใหคณะทํางานในพ้ืนที่ ตรวจสอบระดับความเหมาะสมของ

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ที่ดินทางกายภาพอีกคร้ัง หากพบวาอยูในระดับไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ใหดําเนินการ
ปรับเปล่ียนได)  

4. หนวยงานและบทบาทหนาที่ 

4.1 หนวยงานรวมดําเนินการ 

การดําเนินโครงการภายใตแผนบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม 11 
หนวยงาน โดยกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักและดําเนินการรวมกับ กรมปศุสัตว กรมประมง    
กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมหมอมไหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการยางแหงประเทศไทย  

4.2 บทบาทหนาที่ของหนวยงาน 

1) กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม โดยการ
จัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ือทําเกษตรผสมผสาน สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตสินคา
เกษตรที่เหมาะสม 

2) กรมปศุสัตว ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ไม
เหมาะสม โดยปรับเปล่ียนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว ปรับเปล่ียนพ้ืนที่ทํานาไมเหมาะสมเพ่ือ
สงเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว  

3) กรมประมง สงเสริมใหความรูดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแกเกษตรกร และ
สนับสนุนปจจัยการผลิตในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในพื้นที่ไมเหมาะสม  

4) กรมสงเสริมการเกษตร สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตเปนพืชที่
เหมาะสม 

5) กรมวิชาการเกษตร บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่ Agri-Map 
เปนแปลงตนแบบ ปรับเปล่ียนพื้นที่ไมเหมาะสม 

6) กรมหมอนไหม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมอนไหมในพื้นที่ไมเหมาะสม 
7) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปรับเปล่ียนพ้ืนที่การผลิตไมเหมาะสม

ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
8) กรมสงเสริมสหกรณ ปรับเปล่ียนพ้ืนที่การผลิตไมเหมาะสมในเขตพื้นที่นิคม

สหกรณ 
9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่ปรับเปล่ียน

การผลิต 
10) การยางแหงประเทศไทย ปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกยางพาราไมเหมาะสมเปน  

ปาลมน้ํามัน ไมผล ไมยืนตน  
11) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทําแนวทางบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สําคัญ

เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ติดตามและประเมินผล  

 

 

คูมือการดําเนินงาน โครงการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
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บทที่ 2 

กระบวนการทํางาน 
 

1. การเตรียมการโครงการ Zoning by Agri-Map  

ดําเนินการโดยใหหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดบูรณาการรวมกัน โดย
มีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเปนฝายเลขานุการ พิจารณาเสนอขอมูลพ้ืนที่ไมเหมาะสมจาก Agri-Map 
และวิเคราะหพื้นที่ตามรายสินคา จากขอมูลกายภาพพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) กับพืช
เศรษฐกิจสําคัญของจังหวัด วิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตรชาติและกลุมจังหวัด สินคาหรือผลิตภัณฑ
ที่เปนเลิศ (Champion Product) พืชที่มีขอบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indication crops : 
GI crops) และเกษตรอินทรีย รวมกับขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคม การคมนาคมขนสง 
(Logistics) แหลงรับซ้ือ โรงงาน สหกรณ และโครงสรางพ้ืนฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จากนั้น
กําหนดกิจกรรมการปรับเปล่ียน งบประมาณ พรอมทั้งจัดทําแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติ โดยมี
หนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคดําเนินการรวมกัน ผานกลไกศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เครือขายภายในจังหวัดและประชารัฐ เพ่ือยกระดับการ
ผลิตและการบริหารจัดการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: การเตรียมการโครงการ Zoning by Agri-Map 
  

การเตรียมการโครงการ Zoning by Agri-Map 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร 

กรมหมอนไหม ส.ป.ก. กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบญัชีสหกรณ สศก. กยท. 

หนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดบูรณาการรวมกัน  
โดยสถานีพัฒนาทีด่ินจังหวดัวิเคราะหพื้นที่ เสนอขอมูลพืน้ที่ไมเหมาะสม  

กําหนดกิจกรรมการปรับเปล่ียน งบประมาณ ทําแผนบูรณาการ แผนปฏิบตักิาร 

สรางการปรับเปลี่ยน โดยใชกลไก ศพก. เครือขายภายในจังหวดั และประชารัฐ 

คูมือการดําเนินงาน โครงการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
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2. กระบวนการทํางานและวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตในภาพรวม 

ของกระทรวงฯ 
ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะ 

เวลา 
แบบ 
ฟอรม 

เอกสาร 
อางอิง 

1   - การปรับเปลี่ยนการ
ผลิตในพ้ืนท่ีไม
เหมาะสม S3, N บน
พ้ืนฐานความสมัครใจ
ของเกษตรกร 

เจาหนาท่ี กนผ. 
สพข. สพด. และ
หนวยงานรวมฯ 

ต.ค.-ก.ย.   

2   - ประชุมคณะทํางานฯ 
เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ี
เปาหมาย และ
งบประมาณ รวมกับ
หนวยงานราชการ
สวนกลาง 

คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ 

ต.ค.  รายงานการ
ประชุม
คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ 

3   

 

- ประชาสัมพันธ ช้ีแจง
รายละเอียดโครงการ 
กิจกรรม การสนับสนุน
ของหนวยงานราชการ
และเครือขาย โอกาส
ทางการตลาด 

เจาหนาท่ี สพด. 
และหนวยงาน
รวมฯ สวน
ภูมิภาค 

 

พ.ย.-ธ.ค.   

4  

 

- รับสมัคร คัดเลือก
เกษตรกรท่ีทําการผลิต
ผลิตอยูในพ้ืนท่ีไม
เหมาะสม 

เจาหนาท่ี สพด. 
และหนวยงาน
รวมฯ สวน
ภูมิภาค 

ม.ค.-มี.ค.   

5   - ตรวจสอบพ้ืนท่ีดวย 
Agri-Map 
- พิจารณาพ้ืนท่ีรวมกับ
เกษตรกร 
- แจงผลทางเลือกและ
วางแผนปรับเปลี่ยน
การผลิตรวมกับ
เกษตรกร 

เจาหนาท่ี สพด. 
และหนวยงาน
รวมฯ สวน
ภูมิภาค 

 
 

ม.ค.-มิ.ย.   

6  

 

- ดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีตาม
แผนปฏิบัติการของแต
ละหนวยงาน 

เจาหนาท่ี สพด. 
และหนวยงาน
รวมฯ สวน
ภูมิภาค 

ม.ค.-ก.ย.   

7  

 

- ติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

เจาหนาท่ี กนผ. 
สพด. สศก. และ
หนวยงานรวมฯ 
สวนภูมิภาค 

ม.ค.-ก.ย Zoning
01 
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 - ประเมินผลสัมฤทธิ์
การเขารวมโครงการท่ี
ผานมา 
- ตอยอดเปนแปลง
ตนแบบ/แปลงใหญ  

สศก. ปงบ 
ประมาณ
ถัดไป 

  

 

ผานเกณฑ 

กําหนดเปาหมายและ
งบประมาณ 

รับสมัครเกษตรกร 

ดําเนินการปรับเปลี่ยน 

ติดตาม/รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

พ้ืนที่
เกษตรกร 

สนับสนุน จูงใจ ให
เกษตรกรปรบัเปลี่ยน 

ไมผานเกณฑ 

นโยบาย 
การปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพ้ืนที่ไมเหมาะสม 

ไม
ปรับเปลี่ยน 

 

ประเมินผล 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 



 
8 

 

บทที่ 3 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

1. กําหนดพื้นที่เปาหมายจากพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 และ N)  

จากขอมูล Agri-Map พบวาประเทศไทยมีพ้ืนที่ไมเหมาะสม ( N) ตอการทําการเกษตร 
11.5 ลานไร เปนพื้นที่ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวมากที่สุด 6.5 ลานไร ใหดําเนินการกําหนด
พื้นที่เปาหมายจากพื้นที่ไมเหมาะสมในจังหวัดและวิเคราะหความเหมาะสมเพ่ือปลูกพืชทดแทน จาก 
Agri-Map สงเสริมการปรับเปล่ียนพื้นที่ไมเหมาะสมเปนเกษตรกรรมทางเลือกอื่น พรอมทั้งระบุการ
ผลิตสินคาเดิมและกําหนดสินคาที่ตองการปรับเปล่ียนการผลิต 

การกําหนดพ้ืนที่เปาหมายปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม เปนไปตามความ
ตองการของเกษตรกรที่จะทําการปรับเปล่ียนเปนกิจกรรมอื่น และงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
โดยจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา และปรับสภาพพ้ืนที่ใหเหมาะสมเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนเปน
เกษตรผสมผสานและปลูกพืชชนิดอื่น 

2. ข้ันตอนการดําเนินงานในภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ  แบบฟอรม/ขอมูลที่ใช 

1. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
1) ขอมูลกายภาพ 
2) ขอมูลทางดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับความตองการของ

ตลาด 
3) พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
4) รวบรวมขอมูลท้ังประเทศ 
5) ประมวลผลเปนแผนท่ี 

ต.ค.-ก.ย. 
 
 

 

เจาหนาท่ี 
กนผ. 

- เขตเหมาะสมสําหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
แ ล ะ ฐ า น ข อ มู ล เ พ่ื อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Zoning 
by Agri-Map) 
 

2. เตรียมความพรอมบุคลากร 
ประชุม/อบรม/ช้ีแจง ใหความรูแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับ

บุคลากรในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ต.ค.-ม.ีค. 
 

เจาหนาท่ี 
กนผ. 

 

3. กําหนดเขตพ้ืนท่ีความเหมาะสมการผลิตสินคาเกษตร
ระดับประเทศ 

1) กําหนดขอมูลความเหมาะสมของท่ีดิน 
2) วิเคราะหและจัดทําเปนแผนท่ีเขตความเหมาะสมของท่ีดิน

สําหรับการผลิตสินคาเกษตรระดับประเทศ 
3) สนับสุนนขอมูลแกเจาหนาท่ีสวนภูมิภาค สพข. สพด. และ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดรวบรวมจากทุกหนวยงานบูรณาการ ไดรับพิจารณา

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

ต.ค.-พ.ย. 
 

เจาหนาท่ี 
กนผ. 

 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ  แบบฟอรม/ขอมูลที่ใช 

4. ตรวจวินิจฉัยพ้ืนท่ีของเกษตรกรกับ Agri-Map เพ่ือกําหนด
พ้ืนท่ีเปาหมายจากพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 และ N)  

1) ศึกษาพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตอการปลูกพืช (ขาว ยางพารา เปน
ตน) จากฐานขอมูล Agri-Map ซ่ึงควรเนนไปท่ี ตําบล/อําเภอ ท่ีมี
พ้ืนท่ีไมเหมาะสมจํานวนมากกอน 

2) ลงสํารวจพ้ืนท่ีในเบ้ืองตน พบผูนําชุมชน หมอดินอาสา 
ตัวแทนเกษตรกร  

ต.ค.-พ.ย. เจาหนาท่ี 
สพด. 

- แผนท่ีความเหมาะสม
ของท่ีดินสําหรับพืชหลัก
ในจังหวัดท้ังในสวนท่ีไม
เ หมา ะสมและส วน ท่ี
เหมาะสมสําหรับพืชใหม
ตาม Agri-Map 

5. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการใหหนวยงานในพ้ืนท่ีทราบ ในการ
ประชุมสวนราชการจังหวัด  

1) ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการใหหนวยงานในพ้ืนท่ีทราบ 
2) หารือเปาหมาย และการดําเนินงานรวมกัน 

ต.ค.-ธ.ค. เจาหนาท่ี 
สพด. 

- รายละเอียดโครงการฯ 

6. รับสมัคร/คัดเลือกเกษตรกร 
1) จัดประชาคม เพ่ือประชาสัมพันธสรางการรับรู ช้ีแจง 

วัตถุประสงค รายละเอียดของโครงการฯ ใหเกษตรกรทราบ 
2) รับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจและตองการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิตใหมในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม โดยแจงความจํานงไดทาง
เจาหนาท่ี สพด. และหมอดินอาสาใกลบาน  

3) ลงตรวจสอบแปลงเกษตรกรท่ีสมัครจะเขารวมดําเนินการ 
จากเอกสารสิทธิ์พ้ืนท่ีทํากิน และแผนท่ี Agri-Map  

ต.ค.-พ.ย. 
 

เจาหนาท่ี 
สพด. 

 

7. แปลผล/คัดเลือกพ้ืนท่ี  
ใชแผนท่ี Agri-Map เปนแผนท่ีนําทางในการหากิจกรรมใหมท่ี

เหมาะสม คัดเลือกพ้ืนท่ีจากการสมัครของเกษตรกรท่ีประสงคจะ
ดําเนินการปรับเปลี่ยน และผานเกณฑ/เง่ือนไขการเขารวมโครงการ 
ดังนี้  

1) พ้ืนท่ีทํากินมีเอกสารสิทธิอ์ยูในเขตไมเหมาะสม ซ่ึงเกษตรกร
ตรวจสอบไดจากขอมูลแผนท่ี Agri-Map หรือสอบถามจากเจาหนาท่ี
สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด 

2) เปนพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรไดรับผลผลิตตํ่าตามความเห็นของ
คณะทํางานในพ้ืนท่ี 

3) เกษตรกรสนใจและสมัครเขารวม พรอมจะพัฒนาพ้ืนท่ี และ
สามารถขยายผลเองไดหากไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐ 

4) การปรับเปลี่ยนการใชท่ีดินและการผลิต เกษตรกรควร
พิจารณาความสมดุลของปริมาณน้ํา แรงงาน และการตลาดดวย 

5) ดําเนินการในพ้ืนท่ีเกษตรกรไมเกิน 15 ไร ตอครัวเรือน 
6) เปาหมายการผลิตเพ่ือบริโภค ลดคาใชจาย และจําหนาย

เปนรายได 
7) ใหสิทธิแกเกษตรกรท่ีแจงความประสงค กอน-หลัง 

ตามลําดับ 

ธ.ค. 
 

เจาหนาท่ี 
สพด. 

 

8. แจงผลและเสนอทางเลือกแกเกษตรกร  
แจงผลแกเกษตรกรท่ีสมัครปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมไปเปน

เกษตรผสมผสานหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืน โดยเจาหนาท่ีเสนอกิจกรรม
ทางเลือกการปรับเปลี่ยนใหกับเกษตรกรท่ีผานการคัดเลือกพ้ืนท่ี 

ม.ค. 
 

เจาหนาท่ี 
สพด. 

 

9. สงเสริมการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม ดําเนินการ ดังนี ้ 
1) ออกแบบและประเมินราคาการดําเนินการ 
 
2) ตรวจแบบ/อนุมัติ 
 
3) โอนงบประมาณดําเนินการ 
 
4) เมื่อไดงบประมาณแลวประสานกับเกษตรกรนัดหมายชวงเวลาของ

ม.ค.-ก.ย. 
 

 
เจาหนาท่ี 
สพข./สพด. 
เจาหนาท่ี 
กผง. 

เจาหนาท่ี กค. 
 

เจาหนาท่ี 

- แบบการจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ํา 
- แบบฟอรมการจัดซ้ือ/
จาง 

คูมือการดําเนินงาน โครงการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
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ขั้นตอนการดําเนินงาน  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ  แบบฟอรม/ขอมูลที่ใช 

การดําเนินงาน 
5) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง แตงต้ังผูควบคุมงาน กรรมการ

ตรวจการจาง 
6) ลงมือปรับเปลี่ยนโครงสราง โดยการจัดระบบอนุรักษดิน

และน้ํา 
7) สนับสนุนการปรับปรุงดิน 
8) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุนพันธุพืช ปลา ฯลฯ 

เพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตเปนเกษตรผสมผสานหรือพืชชนิดอ่ืน  
9) ใหคําปรึกษารวมแกปญหา (หากมี) 

สพด. 
“ 
 
“ 
 
“ 
“ 
 
“ 

10. การติดตามและประเมินผล 
1) ติดตามผลการดําเนินงาน 
 
2) รายงานผลและความกาวหนาการดําเนินงาน/บันทึกขอมูล

การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ประเมินผล 
  

 
ม.ค.-ก.ย. 

 
ม.ค.-ก.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปงบฯถัดไป 

 
เจาหนาท่ี 
กนผ. 

เจาหนาท่ี 
สพด. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ี  
กผง. 

 
- แบบฟอรมติดตามผล
การดําเนินงาน 
- แบบฟอรมรายงานผล
การดําเนินงาน ทาง 
email: 
zoningbyagrimap60@
gmail.com และ 
บันทึกขอมูลในระบบ 
http://zoningbyagrima
p.ldd.go.th ตาม
แบบฟอรมบันทึกขอมูล
เกษตรกร Zoning01 
- แบบฟอรมรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ 
- โครงการประเมินผล 
- ขอมูลรายแปลง
เกษตรกร 

11. สํารวจออกแบบลวงหนาเพ่ือดําเนินการในปถัดไป 
รวบรวมขอมูลแปลงเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการและผานการ

คัดเลือกตามเง่ือนไขแลว สํารวจออกแบบตามเปาหมายท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณ และแผนท้ังหมด เสนอคําขอสงไปยัง กผง. 

ต.ค.-ก.ย. เจาหนาท่ี 
สพข. (กลุม
สํารวจฯ) 

- แบบการจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ําของ
โครงการฯ 

12. การจัดทํางบประมาณ 
รวบรวมขอมูล จํานวนพ้ืนท่ี และแผนรายป เสนอคําขอ

งบประมาณเพ่ือดําเนนิการปถัดไป 

มิ.ย.-ก.ย. เจาหนาท่ี  
สพด./กผง. 

แบบฟอรมขอต้ัง
งบประมาณ 

 

  

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

http://zoningbyagrimap.ldd.go.th/
http://zoningbyagrimap.ldd.go.th/
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3. ข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ สพด. 

เมื่อผานการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่จากฐานขอมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) เบื้องตนแลว เจาหนาที ่สพด. สามารถดําเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อ
การปฏิบัติงานและการตรวจสอบ ตามมาตรฐาน 5 ข้ันตอนดังตอไปนี้  

ข้ันตอนที่ 1 ตรวจวินิจฉัยพื้นที่ไมเหมาะสมของเกษตรกรกับ Agri-Map โดยเนนพื้นที่
ปลูกขาวไมเหมาะสม (ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ)  

ข้ันตอนที่ 2 แปลผล โดยใช Agri-Map เปนแผนที่นําทางในการกําหนดกิจกรรมใหมที่
เหมาะสม คัดเลือกพ้ืนที่ที่เกษตรกรประสงคจะดําเนินการปรับเปล่ียน (พรอมทั้งระบุจํานวนเนื้อที่ที่
จะปรับเปล่ียน) 

ข้ันตอนที่ 3 แจงผลและเสนอทางเลือกแกเกษตรกร เกษตรกรสมัครใจที่จะ
ปรับเปล่ียนพ้ืนที่ไมเหมาะสมไปเปนเกษตรผสมผสานหรือพืชเศรษฐกิจอื่น โดยเจาหนาที่เสนอ
กิจกรรมทางเลือกการปรับเปล่ียนใหกับเกษตรกรที่ผานการคัดเลือก ลําดับแรก ไดแก พืชที่เปน
สินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของแตละพื้นที่ ลําดับถัดไปไดแก พืชเศรษฐกิจหลัก 13 ชนิด 
พืชทางเลือกชนิดอื่น ๆ ไมมีคาทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด หรือกิจกรรมบางประเภท เชน ปศุสัตว   
การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา หรือเพาะเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ เปนตน  

ข้ันตอนที่ 4 สงเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสม ไปผลิตสินคาเกษตรชนิดใหม
เกษตรผสมผสานหรือพืชเศรษฐกิจอื่น สอดคลองกับความตองการของตลาดในระดับตาง ๆ ทั้ง
ตลาดขนาดใหญในแบบอุตสาหกรรมเกษตร เชน โรงงานน้ําตาล หรือตลาดในจังหวัด เชน    
ปศุสัตว ผลไม หรือตลาดในทองถิ่น เชน พืชผัก โดยปรับเปล่ียนทีละสวนเพื่อใหแนใจวาเกษตรกร
สามารถทําได แลวคอยเพ่ิมข้ึนในปตอไป บางบริเวณหากเกษตรกรปลูกเพ่ือยังชีพหรือเพ่ือความ
มั่นคงทางอาหารสามารถเสริมปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของใหเกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มข้ึน และสงเสริม
ใหเกษตรกรปรับเปล่ียนในพ้ืนที่ใกลเคียงกันหรือเปนกลุม เพ่ืองายตอการจัดการผลผลิตหรือ
การตลาดตอไป ทั้งนี้เจาหนาที่ สพด. ควรรวมกับเจาหนาที่ในระดับทองถิ่นจากหนวยงานอื่น ๆ 
วางแนวทางและจัดทําแผนการปรับเปล่ียนการผลิต ตลอดจนสนับสนุนในดานองคความรู ขอมูล 
ปจจัยการผลิตบางสวน เชน วัสดุปรับปรุงดิน พันธุพืช พันธุสัตว พันธุปลา เปนตน 

ข้ันตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล โดยเจาหนาที่จะตองติดตามระหวางการ
ดําเนินงานเปนระยะ และประเมินผลสัมฤทธ์ิเปนรายแปลงเมื่อการดําเนินงานเสร็จส้ิน พรอมจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 มาตรฐาน 5 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 
  

ข้ันตอนที่ 1 
ตรวจวินิจฉัยพ้ืนที ่

ต.ค.-พ.ย. 
 

ข้ันตอนที่ 2 
แปลผล 
ธ.ค. 

ข้ันตอนที่ 3 
แจงผลและเสนอทางเลือก 

ม.ค. 

ข้ันตอนที่ 4 
สงเสริมการปรบัเปลี่ยน 

ม.ค.-ก.ย. 

ข้ันตอนที่ 5 
ติดตามและประเมินผล 

มค.-ก.ย. 

คูมือการดําเนินงาน โครงการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
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บทที่ 4 

กิจกรรมการปรับเปลี่ยน 
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
กรมพัฒนาที่ดิน อนุมัติงบประมาณดําเนินการตามแผนโครงการบริหารจัดการพื้นที่

เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในกิจกรรมหลัก พัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียน
การผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตาม Agri-Map โดยดําเนินการ  

1. การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  

เพ่ือปรับโครงสรางที่ดินในพ้ืนที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะในนาขาว ใหเหมาะสมแกการ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสมตาม Agri-Map ไปเปนเกษตรผสมผสาน กรม
พัฒนาที่ดินไดกําหนดลักษณะของการปรับรูปแปลงนาเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา ใหใชประโยชน
ทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1.1 การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เปนคันดินที่สรางข้ึนโดยใหระดับของคันดิน
อยูระดับเดียวกัน เนนใหมีการปลูกขาวแบบเดิม แตกําหนดใหมีการปรับโครงสรางใหมีคันดิน
เพ่ิมข้ึน วัตถุประสงคเพ่ือเก็บกักน้ําที่ไหลบามาไวเปนชวง ๆ มีลักษณะเหมือนคันนา บนคันนา
สามารถปลูกพืชชนิดตาง ๆ ได ความสูงและความกวางของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไปตาม
ลักษณะดิน พ้ืนที่ดินและลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาหรือปริมาณน้ําที่จะ
เก็บกักหรือระบายออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 
 

1.2 การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 เนนการปลูกขาวรวมกับไมผลชนิดอื่นๆ เพื่อ
กักเก็บน้ํา ระบายน้ําและสงน้ํา จะเนนใหมีการปลูกขาวรวมกับไมผลชนิดอื่น ๆ ทําการปรับ
โครงสรางแปลงนาใหมีรองน้ําโดยการขุดดินทําเปนคูแลวเอาดินนั้นข้ึนมาทับถมเปนคันดิน รองน้ํา
ที่ขุดมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บกักน้ํา ระบายน้ําและสงน้ําในแปลงปลูกพืช สวนบนคันดินยังสามารถ
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ เพ่ือเปนทางเลือกใหกับเกษตรกร ความลึกและความกวางของคูที่จะ
ขุดดินข้ึนมาถมเปนคันจะผันแปรไปตามลักษณะดิน 

0.5 ม. 

2.0 ม. 

คันดินท่ีสรางขึ้นใหม 

1.5 ม. 

นาขาว 

สามารถปลูกพืชชนิดตาง ๆ ได 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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0.80 ม. 

1.2 ม. 

2.0 ม. 

 
 
  
 
  
  
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4: การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 
 

1.3 การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เปนการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
จากการทํานาเปนการปลูกไมผลและไมยืนตน โดยการขุดดินข้ึนใหเปนคูน้ําทั้งสองดานแลวนําดิน
นั้นมาถมเปนคันดิน วัตถุประสงคเพ่ือเก็บกักน้ําและระบายน้ําในพ้ืนที่ราบและราบลุม บนคันดิน
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ไมผล-ไมยืนตนแบบแถวเดียว ขนาดของรองปลูกไมผลจะผันแปรไป
ตามลักษณะดิน การปรับรูปแปลงนาลักษณะนี้สามารถออกแบบตอเนื่องทําเปนแปลงใหญ ๆ ได 
 
  
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 5: การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 

 

วิธีการ 
1) กําหนดเปาหมาย (ไร) และงบประมาณ (บาท) 
2) สพด. จะตองช้ีแจงโครงการฯ ใหเกษตรกรในพ้ืนที่เปาหมายทราบ และสมัครใจเขา

รวมโครงการกอน เพื่อใหทราบถึงพืชใหมที่จะทําการผลิตแลวจึงดําเนินการตาม ขอ 3) 
3) กนผ. แจงให สพด. สํารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําตามขอบเขต

พ้ืนที่เปาหมาย N (ขาว) ป 2563 แตละจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตพืชใหมที่
เหมาะสมใหเปนไปตามเปาหมายใน ขอ 1) 

ดินถมยกระดับคันดิน 

พ้ืนท่ีทํานา 

ดินขุดตักรองนํ้า 

ดินถมยกระดับคันดิน 
รองนํ้า รองนํ้า 

ปลูกไมผล-พืชผัก-พืชไร-ไมดอก 

ปลูกหญาแฝก 

ปลูกไมผล-ไมยืนตน 

คูนํ้า คูนํ้า 

คูมือการดําเนินงาน โครงการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
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 ทั้งนี้ ขอให สพด. พิจารณาพื้นที่พืชปลูกที่มีปญหาดานราคาผลผลิตเนื่องจาก
เกษตรมีการปลูกกันมาก เชน ออย ยางพารา ขาวโพดเล้ียงสัตว มันสําปะหลัง หรืออื่น ๆ ใน
พื้นที่ N เพ่ือช้ีแจงเกษตรกรแบงพ้ืนที่สวนหนึ่งมาทําการเกษตรอื่นที่มีความเหมาะสมตามศักยภาพ
ดินและการตลาด 

4) สงพื้นที่ดําเนินการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 4.1) การประเมินราคางานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 
  - ใบสรุปประเมินราคา (วิธีการ ดําเนินการเอง/จางเหมา) ระบุพ้ืนที่

ดําเนินการ บาน หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด พิกัด X, Y จํานวนพ้ืนที่เปาหมายงานจัดระบบ
อนุรักษฯ (ไร) ราคางาน (บาท) และเลขที่แบบใหครบถวน (ระบุช่ือหมูบานที่ทํางานจัดระบบฯ ให
ชัดเจน) 

  - รายละเอียดประเมินราคางานกอสรางงานแตละประเภท (คันดิน, 
เสนทางลําเลียง ฯลฯ) 

 4.2) ตาราง ชนิด ปริมาณ และราคางานของระบบฯ (ตาราง Factor F) 
 4.3) แบบแปลนหนาตัดของลักษณะงานแตละชนิด 
 4.4) แผนที่แสดงที่ต้ังพื้นที่ดําเนินการ 
  - แผนที่วงรอบพื้นที่ดําเนินการ (1:4,000) พรอมดวย shape file 
  - แผนที่แปลงสํารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา พรอมดวย 

shape file ทุกแปลง 
  - แผนที่แสดงจุดที่ดําเนินการกอสรางงานแตละประเภท (เชน คันดิน 

เสนทางลําเลียง ฯลฯ) 
 4.5) แผนที่ออกแบบกอสรางงานจัดระบบฯ ในพื้นที่ดําเนินการ 
 4.6)  รายช่ือเกษตรกรที่เขารวมงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําฯ 
5) กผง. ตรวจแบบใหเปนไปตามพ้ืนที่ดําเนินการ และถูกตองตามเปาหมาย (ไร) และ

งบประมาณ (บาท) แลวสง กค. เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ 
6) กค. ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณแลว จึงขออนุมัติกรมฯ โอนงบประมาณให 

สพด. ดําเนนิการ 

2. การสนับสนุนปจจัยการผลิต  

ดวยพ้ืนที่เปาหมายการดําเนินงานและความตองการของเกษตรกรที่ปรับเปล่ียนการผลิต 
มีเนื้องานที่แตกตางกันไป กรมพัฒนาที่ดินจึงสนับสนุนปจจัยการผลิตในการปรับเปล่ียนกิจกรรม
การผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม ภายใตโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by   
Agri-Map) เพื่อปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะในนาขาว ใหเหมาะสมแกการ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไม เหมาะสมตาม Agri-Map ไปเปนเกษตรผสมผสาน     
การสนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก 

2.1 ปุยหมัก สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก 
2.2 นํ้าหมักชีวภาพ สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินดวยน้ําหมักชีวภาพ 
2.3 เมล็ดพันธุพืชปุยสด สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
2.4 โดโลไมท สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดดวยโดโลไมท 

วิธีการ 
1) สพด. รวมทําแผนความตองการผลิตพืชชนิดใหมกับเกษตรกร แลวทําแผนความ

ตองการปจจัยการผลิตเสนอกรมฯ 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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2) สพด. ดําเนินการสงแผนการสนับสนุนปจจัยผลิตในการปรับเปล่ียนกิจกรรมการ
ผลิตพืชในพื้นที่ไมเหมาะสมให กผง. เพ่ือพิจารณาใหเปนไปตามกรอบของแผนงานงบประมาณแลว
เสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติ 

3) กค. โอนเงินงบประมาณให สพด. ดําเนินการ 

3. การสํารวจออกแบบลวงหนางานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  
เนื่องจากการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อปรับโครงสรางที่ดินในพ้ืนที่ไมเหมาะสม ให

เหมาะสมแกการปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสมตาม Agri-Map ไปเปนเกษตร
ผสมผสานหรือปลูกพืชชนิดอื่นนั้น จําเปนตองสํารวจออกแบบลวงหนาเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
กอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําไดรวดเร็ว และพรอมสําหรับปรับเปล่ียนการผลิตในปงบประมาณ
ถัดไปเพื่อใหทันกอนฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร 

วิธีการ 
1) คาสํารวจออกแบบลวงหนางานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ปรับเปล่ียนกิจกรรมการ

ผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตาม Agri-Map (รอยละ 2 ของราคางานกอสราง) หลังจาก กรมฯ 
อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณดังกลาวเรียบรอยแลว กค. โอนงบประมาณใหกับกลุม
สํารวจเพื่อทําแผนที่ ของ สพข. 

2) คาสํารวจควบคุมงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตใน
พ้ืนที่ไมเหมาะสมตาม Agri-Map (รอยละ 2 เฉพาะงานจางเหมา) โดย สพด. ตองดําเนินการสง
แบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําฯ มายัง กผง. เพ่ือให กค. โอนงบประมาณให สพด. 
ดําเนินการ 

 

 

คูมือการดําเนินงาน โครงการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
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บทที่ 5 

การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมงาน การตรวจการจาง 
 

1. ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง 

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญ เจาหนาที่ตองกระทําดวยความ
ระมัดระวังและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ตองดําเนินการอยางรอบคอบและเปนไปตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ เพ่ือใหการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําตามโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) เปนโครงการที่ประสบผลสําเร็จ โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยมี
ข้ันตอนการจางกอสราง ดังนี้ 
  

-

รายงานขอซ้ือ/ 
ขอจาง (ขอ 22) 

- ขออนุมัติดําเนินการซ้ือ/จาง 
  ตามระเบียบขอ 22 

- 1 วัน - เจาหนาที่พัสด ุ
- ผูมีอํานาจอนุมัติ 

 
ดําเนินการซ้ือ/จาง 

- ตกลงราคา (วงเงินไมเกิน 100,000) 
- สอบราคา (เกิน 100,000 - ไมเกิน 
2,000,000) 
- ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส 
  (เงิน 2,000,000 ข้ึนไป) 
- วิธีพิเศษ ขอ 23,57/24,5 (วงเงินเกิน 
100,000) 

- 3 วัน 
- 12 วัน 

 
- 50 วัน 

 
- 3 วัน 

- เจาหนาที่พัสด ุ
- คณะกรรมการฯ 

ขออนุมัติซ้ือ/จาง - คณะกรรมการฯ สรปุพิจารณาเสนอผาน 
  หน.จนท.พัสด ุ
- เสนอผูมีอํานาจ 

- 3 วัน 
 

- 1 วัน 

- คณะกรรมการฯ 
- หน.จนท.พัสด ุ
- ผูมีอํานาจอนุมัติ 

สัญญาซ้ือ/จาง - ดําเนินการจัดทําสัญญาซ้ือ/จาง 
- แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
- บรหิารสัญญา 

- 7 วัน 
- 1/2 วัน 

- ตามอายุสญัญา 

- เจาหนาที่พัสด ุ
- คณะกรรมการ 
  ตรวจรับพัสด ุ

สงมอบ/ตรวจรับ - รับมอบพัสดุจากผูขาย/ผูรับจาง 
- ตรวจรบัพัสด ุ - 3 วัน 

- ผูขาย/ผูรับจาง 
- คณะกรรมการ 
  ตรวจรับพัสด ุ
- งานคลังพัสด 

เบิกจายเงิน - เตรียมเอกสารขอเบกิเงิน 
- วางฎีกาการเบิกจาย 
- เก็บรักษาเอกสาร 

- 1 วัน 
- 1 วัน 

- เจาหนาที่พัสด ุ
- เจาหนาที่การเงิน 

ภาพที่ 6 : ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง สัญญาจาง 
 กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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2. การควบคุมงาน 
การควบคุมงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และเขาดูการทํางานของผูรับจาง

ใหงานเปนไปตามรูปแบบ รายการขอกําหนดและเง่ือนไข หลักวิธีการที่ดีและเปนไปตามสัญญา 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ขอ 178 กําหนดหนาที่ของผูควบคุม
งานไวดังนี ้

1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น 
ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยส่ัง
เปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง 
เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม
ก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะปฏิบัติ
ใหถูกตองตามคําส่ัง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันท ี

2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน 
หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมงานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดใน
สัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย
ใหส่ังพักงานนั้นไวกอน แลวใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาที่เมื่อเสร็จงาน
แตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่  

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ
ที่ใชดวย 

4) ในวันกําหนดเร่ิมงานของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด 
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการ
จางทราบภายใน 3 วันทําการ นับต้ังแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 
  

คูมือการดําเนินงาน โครงการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
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ภาพที่ 7 : ขั้นตอนการดําเนินการควบคุมงานจัดระบบอนุรักษดินและนํ้า               
 ในพื้นที่ปรับเปลี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาจางกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ปรับเปล่ียน 

ผอ.สพด. แตงต้ังคณะกรรมการ    
ตรวจการจางและผูควบคุมงาน 

หนาที่ของผูควบคุมงาน 
1. ควบคุมงานทุกวันใหเปนไปตามสัญญา 
2. ส่ังแกไข เพ่ิม ลด งาน ตามหลักวิชาและสัญญา ถาขัดขืน ส่ังหยุดงานนั้นแลวรายงาน

คณะกรรมการ 
3. รายงานปญหา หรือขอขัดแยงของแบบใหกรรมการทราบและแกปญหา 
4. จดบันทึก 2 ฉบับ ระบุข้ันตอนและวัสดุที่ใช แลวรายงาน ดังนี้ 
 ฉบับที่ 1 รายงานคณะกรรมการทุกสัปดาห 
 ฉบับที่ 2 ใหเจาหนาที่พัสดุ เมื่อเสร็จงานแตละงวด 
5. รายงานผลการทํางานเมื่อมีการสงมอบงานแตละงวด ใหกรรมการ ภายใน 3 วันทําการ 

ควรมีการช้ีแจง ใหความรูแกเกษตรกรเจาของพื้นที่ปรับเปล่ียน ใหชวยกันดูแลงานกอสราง
ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในสัญญา และหากพบปญหาอุปสรรคใหรีบแจงมายัง       

ผูควบคุมงานโดยเร็ว 

จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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3. ข้ันตอนการตรวจการจาง 
 คณะกรรมการตรวจการจางจะตรวจงานที่ผูรับจางปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไปตามแบบ

รูปรายการละเอียดที่ตกลงกันไวในสัญญาตาม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ขอ 
176 ไดกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางไว โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้  
 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงานรายงาน 
- รับทราบหรือพิจารณาการสัง่หยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน 
- รายงาน ผอ. สพด. เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

ออกตรวจงาน 
- มีขอสงสยัหรือเห็นวาไมปฏิบัติตามหลักวิชาการใหออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีท่ีกอสราง
ระบบอนุรักษดินและนํ้า 
- มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข ตัดทอน เพ่ิมเติม งานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตาม
หลักวิชาการเพ่ือใหเปนไปตามแบบสัญญา 

 

ตรวจผลงาน 
- โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรบัจางสงมอบงานภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการตรวจรับใหเสรจ็สิ้นโดยเร็วท่ีสุด 

ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 
- เมื่อตรวจสอบและเปนไปตามรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวา 
  ผูรับจางสงมอบงานครบถวนต้ังแตวันท่ีผูรับจางสงงานจางน้ัน 
- ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวดงานแลวแตกรณี อยางนอย 2 ฉบับ 
  มอบแกผูรับจาง 1 ฉบับ เจาหนาท่ีพัสดุ 1 ฉบับ 

รายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามรูปแบบ รายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาใหดําเนินการ ดังน้ี รายงาน ผอ. สพด. ผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ 

ภาพที่ 8 : ขั้นตอนการตรวจการจาง 
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เอกสารอางองิ 

 
 

1. คูมือระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri-Map Online) 

 

 

 
https://qrgo.page.link/ahNee 

 

 

2. คูมือการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ พ.ศ. 2542 

 

 

 
https://qrgo.page.link/usM8F 

 

3. เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ฉบับปรับปรุง 2562 

 

 

 
https://qrgo.page.link/YBQu6 

 

4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
https://qrgo.page.link/pDZSY 

 

5. การอนุรักษดินและนํ้า 

 
 
 
https://qrgo.page.link/Bc4nE 
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ภาคผนวก 
 
1. แบบฟอรมที่ใช 
 

 1.1 แบบบันทึกขอมูลเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ 

- แบบฟอรม Zoning01 แบบบันทึกขอมูลเกษตรกรที่เขารวมโครงการปรับเปล่ียน
การผลิตสินคาในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) ภายใตโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning 
by Agri-Map) 

 
  
 
 

 
 

 

แบบฟอรม Zoning01 

https://qrgo.page.link/Z7kfC 
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1.2 การรายงานผล 

- แบบฟอรมรายงานผลโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning 
by Agri-Map) ปงบประมาณ พ.ศ. ............ (ประจําเดือน)  
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- แบบฟอรมรายงานผลสัมฤทธิ ์ 

 
https://qrgo.page.link/mhdwg 
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2. การบันทึกขอมลู  

 การบันทึกขอมูลเกษตรกรลงระบบของโครงการปรับเปล่ียนการผลิตสินคาในพ้ืนที่ไมเหมาะสม 
ภายใตการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ผานระบบฐานขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินจะตองเขาสูระบบผาน URL 
http://zoningbyagrimap.ldd.go.th (ทุก สพด. มี Password 2 สิทธ์ิ) ซ่ึงขอมูลที่ตองบันทึกผานระบบ
มี 4 รายการ ดังนี้ 

 2.1 บันทึกขอมูลผูใช 

 2.2 บันทึกการจัดการโครงการ/แนวทางการปฏิบัติ 

 2.3 บันทึกกิจกรรมยอยของแตละหนวยงาน 

 2.4 บันทึกขอมูลเกษตรกร/ขอมูลการปรับเปล่ียนแปลงที่ดิน ตามแบบฟอรม zoning01 และ
สามารถเรียกดูขอมูลในระบบได ในรูปแบบ 

- รายงานแผน/ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ เปนภาพรวมโครงการ และราย
หนวยงาน 

- รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอมูลรายแปลง)
Zoning02 เปนภาพรวมโครงการ และรายหนวยงาน  

- รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอมูลรายปกษ) 
Zoning03 เปนภาพรวมโครงการ และรายหนวยงาน 

- รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอมูลรายเดือน) 
Zoning04 เปนภาพรวมโครงการ และรายหนวยงาน   

- รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ (รายจังหวัด) Zoning05 
เปนภาพรวมโครงการ และรายหนวยงาน 

- รายงานบูรณาการ (กรณีมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น) 
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3. การประชาสัมพนัธโครงการ   

             https://qrgo.page.link/bLpKb 
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4. คําถามทีพ่บบอย ??? 
 

 

Q1: ความเหมาะสมของที่ดินมีก่ีระดับ อะไรบาง 
A1: การกําหนดระดับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชชนิดใดน้ัน ไดจําแนกออกเปน 4 ระดับ
คือ S1  ความเหมาะสมสูง (ไมมีขอจํากัด) 

 S2  ความเหมาะสมปานกลาง (มีขอจํากัดเล็กนอย แกไขได) 
 S3  ความเหมาะสมเล็กนอย (มีขอจํากัดแกไขไดยาก ตองลงทุนสูง) 
N   ไมเหมาะสม (มีขอจํากัดที่แกไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก) 

 
 

Q2: Agri-Map ตางจาก Zoning by Agri-Map อยางไร 
A2: - Agri-Map เปนแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เปนเครื่องมือที่ใชในการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ ซึ่งเปนการใชประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด  

     - Zoning by Agri-Map เปนโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที ่ 
Agri-Map เพื่อสนับสนุน สงเสริม ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม เปน
การผลิตที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

Q3: เกษตรกรจะไดประโยชนอะไรจากแผนที่ Agri-Map 
A3: เกษตรกรสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยปรับเปลี่ยน
พื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกพืชเดิมมาปลูกพืชใหมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ เปนการใช
พื้นที่เกษตรกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยง และเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มมากขึ้น นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 

Q4: ประชาชนจะเขาถึงแผนที่ Agri-Map ไดอยางไร 
A4: ประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และใชงานไดงายขึ้น ผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ในเว็บไซตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ http://agri-map-
online.moac.go.th สําหรับ1 Agri-Map online (เปดดวยเครื่องคอมพิวเตอร หรือแทปเลต) 
และแอพพลิเคชั่น Agri-Map mobile สําหรับระบบสมารทโฟน 
 
 

Q5: ขอมูล Agri-Map บางบริเวณไมทันสมัย จะเชื่อไดอยางไร 
A5: ขอมูลแผนที่เกษตรที่กรมฯ ตาง ๆ ดําเนินการน้ันเปนขอมูลทางวิชาการรายละเอียด
สูงสุดในมาตราสวน 1:25,000 ซึ่งเปนขอมูลที่ใชนําทางบอกโซนกวาง ๆ ใหเจาหนาที่ใน
สนามพิจารณาในพื้นที่จริงอีกครั้ง ผูใชในสนามตองพิจารณาองคประกอบอ่ืนในพื้นที่ดวย หาก
มีเหตุผลที่เห็นวาดําเนินการไดก็ใหหมายเหตุประกอบมาดวย เชน  

 - เกษตรกรตองการปรับเปลี่ยนเพื่อผลตอบแทนที่คิดวาดีกวาเดิม เพราะพืชเดิมราคาต่ํามาก 
 - เมื่อพิจารณาลักษณะดิน นํ้า ในพื้นที่จริงแลวควรปรับเปลี่ยน เพราะเปนสวนที่แผนที่

เดิมไมมีรายละเอียดเพียงพอหรือเปนลักษณะพื้นที่สวนนอยที่ปะปนทับขอมูลสวนใหญ  
 - มีโอกาสทางการตลาดที่ดีกวาพืชเดิมมาก 
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Q6: ขอมูลใน Agri-Map บอกอะไรไดบาง 
A6: - ใชบอกสถานการณปจจุบันวา พื้นที่เราปลูกอะไรอยู เทาไร 

- โอกาสของพืชอ่ืน นอกจากพืชปจจุบันน้ันมีอะไรบาง (เหมาะสมด-ีปานกลาง) 
- จะเปลี่ยนจากพืชไปเลี้ยงสัตวหรือประมง มีขอจํากัดไหม เปนไปไดไหม 
- พื้นที่ไมเหมาะสมมีอยูบริเวณใด เชน ไมเหมาะสมสําหรับขาวแลวเหมาะสมกับพืชใดอีก

บาง 

- ขอมูลการตลาดไมมีใน Agri-Map ดังน้ันเจาหนาที่ในพื้นที่ตองพิจารณารวมดวยวาควร
ปลูกอะไร ที่ใหผลผลิตดี ขายได และมีกําไร ตลอดจนมีการจัดการและใชตนทุนสูงหรือไม 
คุมคาแกการลงทุนหรือไม 

 
 

Q7: Agri-Map กับ AI เหมือนหรือตางกันอยางไร 
A7: Agri-Map เปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ทางดานการเกษตรจํานวนมากจากหลายหนวยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอมูลถูกพัฒนาเปน Information ที่งายตอการเขาถึงโดยใช
ขอบเขตการปกครอง ตําบล อําเภอ จังหวัด เปนขอบเขตนําในการคนหาขอมูล แต Agri-Map 
ยังมีจุดออนที่ไมสามารถสังเคราะหขอมูลไดสําเร็จรูปตามความตองการของลูกคาที่มีความ
หลากหลาย ซึ่ง AI จะมีความสามารถในการสังเคราะหไดดีกวา อยางไรก็ตามขอมูลจาก  
Agri-Map ก็จะเปนฐานใหกับ AI สังเคราะหไดตามความตองการตอไป 
 
 

Q8: พื้นที่เพาะปลูกไมเหมาะสมอยูในเขตปาตามกฎหมาย แตไดรับอนุญาต ใหทํากินได เชน 
โครงการที่สูง โครงการ คทช. เขารวมไดไหม 
A8: เบ้ืองตนตามนโยบายใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานเกษตรแกเกษตรกรที่มี
เอกสารสิทธิ์เทาน้ัน เพื่อปองกันการบุกรุกปา แตหากเปนพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว
อาจจะเขารวมไดในระยะตอไป 
 
 

Q9: หากเกษตรกรประสงคจะปรับเปลี่ยน แจงความประสงคไดที่ใด มีกระบวนการทําอยางไร 
A9: หากเกษตรกรมีความประสงคจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ก็สามารถแจงความจํานงผานทางสถานี
พัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาแตละจังหวัด รวมทั้งหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เจาหนาที่จะใหคําแนะนําโดยการอบรมใหความรู รวมถึงการสนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวน 
เชน พันธุพืช พันธุสัตว พันธุปลา สารปรับปรุงดิน เปนตน ในกิจกรรมที่เกษตรกรสนใจ
ปรับเปลี่ยน 
 
 

Q10: จากการดําเนินงานที่ผานมา ผลตอบรับจากเกษตรกรเปนอยางไรบาง 
A10: สําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนกับกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรมีความ
พอใจสูง โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปรับเปลี่ยนจากที่นาไมเหมาะสม
เปนเกษตรผสมผสานทําใหที่ดินเก็บกักนํ้าได ปลูกพืชไดหลายชนิด มีนํ้าสําหรับเลี้ยงปศุสัตว 
เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ครอบครัวมีความมั่นคงในอาชีพเกษตร เกษตรกรจากทองที่ใกลเคียงแจง
ความจํานงขอเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก 
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5. ตัวอยางแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําของโครงการฯ 

https://qrgo.page.link/NgL25 
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6. ภาพกิจกรรมการปรับเปลีย่น  

(พ้ืนที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวปรับเปล่ียนเปนเกษตรผสมผสาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดหนองบัวลําภ ู
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จังหวัดยโสธร 

จังหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดหนองคาย 
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คณะผูจัดทาํ 

 
ที่ปรึกษา 
 

นายสมศักดิ์      สุขจันทร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

นางจุฬาลักษณ   สุทธิรอด ผูเชี่ยวชาญดานการสํารวจการใชที่ดินดวยเทคโนโลยี
ระยะไกล 

18นายนันทพล     18หนองหารพิทักษ (รักษาการ) ผูเชี่ยวชาญดานวางแผนการใชที่ดิน 

 
ผูจัดทํา 
 

นางสาวกรรณิสา   สฤษฎศิริ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน 

นางสาวพิมพพร    พรพรหมินทร ผูอํานวยการกลุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุมนํ้า 

นายสมศักดิ์       แจงเพียร ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน 

นางสาวพิมพิลัย   
  

นวลละออง ผูอํานวยการกลุมวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร 

นางสาวนงนภัส    ประสิทธิ์วัฒนชัย ผูอํานวยการกลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร 

นายดิเรก         คงแพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางณฐมล        ผองแผว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางสาววันดี       พึ่งเจาะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางสาวศันสนีย    อรัญวาสน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นายพิสิษฐ        พานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางสาวอมรรัตน   สระเพ็ชร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นางสาวสลิลา      เอ่ียมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นายคณาธิป       พุมทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นางสาวกัลยา      ดํารงสัจจศิร ิ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นางสาวนรินทรพร  นาเมือง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นางวิรัธกานต       พุมทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นายสุภัทรชัย      โอฬารกิจกุลชัย เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

นางสาวภาวดี      สิทธิ์ประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

นางสาวชนมชนก   ตั้งตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
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