คู่มือ
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri - Map) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ความเชื่อมโยง
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็น :
การเกษตร
เป้าหมาย :
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 ในปี 2565
- แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เป้าหมายระดับแผนย่อย :
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :
มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
2. หลักการและเหตุผล
การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกร
ส่ วนหนึ่ งน าพื้ น ที่ที่ มีค วามเหมาะสมน้ อย/ไม่เ หมาะสม มาใช้เพื่ อปลู ก พืช ส่ งผลให้ ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต
โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่า มีต้นทุ นการผลิตสูง และในหลายสินค้าผลผลิตสินค้าเกษตรมากเกินความต้องการ
ประสบสภาวะราคาตกต่าเกิดภาระด้านงบประมาณให้กับภาครัฐที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแทรกแซงราคาการ
บริห ารจัดการพื้ น ที่เกษตรกรรม เป็ น แนวคิดที่ดาเนิน การภายใต้นโยบายของรัฐ บาลในการจัดการและใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ของประเทศเพื่อประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศเขตเหมาะสม
สาหรับการผลิตแล้ว ได้แก่ ด้านพืช ประกอบด้วย ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ้อยโรงาน ลาไย สับปะรดโรงงาน เงาะ ทุเรียน มังคุด กาแฟ มะพร้าว ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย โคนม โคเนื้อ
สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และด้านประมง ประกอบด้วย กุ้ง ปลานิล ปลาน้าจืด โดยในการประกาศเขตเหมาะสมการ
ผลิต คานึงถึงปัจจัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดิ น น้า อากาศ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ์ (Land Suitability)
และระดั บ ความต้ อ งการของพื ช (Crop Requirement) การผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรในปั จจุ บั น (Existing Land
Use) หรื อ เงื่อ นไขส าหรั บ การผลิ ต อื่ น ๆ เช่ น เป็ น พื้ น ที่ ป ลอดโรค เป็ น ต้ น ซึ่ งในการบริ ห ารจัด การพื้ น ที่
เกษตรกรรม นอกจากคานึงถึงเขตการผลิตที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การปรับ
รูปแบบการผลิตในเขตเหมะสมน้อยและไม่เหมาะสม เพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าและลดต้นทุนด้วยการจัดการ
ระบบขนส่งสินค้า (Logistic) เป็นต้น โดยเมื่อมีการประกาศเขตเหมาะสมสาหรับการผลิตแล้ว ต้องถื อว่าพื้นที่
นั้นคือยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาการผลิต ซึ่งระดับพื้นที่จังหวัดต้องพิจารณาใช้ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเป็น
ยุทธศาสตร์การผลิตด้านการเกษตร โดยใช้การตลาดเป็นตัวชี้นาในการส่งเสริมการผลิต ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าผลิต
ออกมาแล้วต้องขายได้ในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ และมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ ให้
คาแนะนาและประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เ กี่ยวข้องภายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็ นศูนย์ระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้
หลักการของโซนนิ่งร่วมกับความต้องการของเกษตรกร เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชน
ที่ส นใจในด้านการเกษตรจากสถานที่ จ ริง เรี ยนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ ท าอาชี พการเกษตรและประสบ
ความสาเร็จ เน้นการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต พร้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตและทาการผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
ตามเขตความเหมาะสมสาหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
3.2 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
4. เป้าหมายการดาเนินโครงการ
เกษตรกรทีม่ ีการผลิตสินค้าเกษตรหรือปลูกพืชตามหลักของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชในเขตไม่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในเขตที่เหมาะสม
5. พื้นที่ดาเนินการ (ร่าง)
ลาดับ
อาเภอ
1
เมืองสตูล
2
ควนโดน
3
ควนกาหลง
4
ท่าแพ
5
ละงู
6
ทุ่งหว้า
7
มะนัง
รวม

เกษตรกร (ราย)
1
2
1
1
1
1
3
10

พื้นที่ (ไร่)
3
6
3
3
3
3
9
30

6. กิจกรรม และวิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สั ม มนาชี้ แ จงท าความเข้ า ใจโครงการ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย และวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
6.2 ทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญ
- ขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามแผนที่ Agri-Map
6.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map
- อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ โดยสานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชเศรษฐกิจระดับอาเภอตามเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น อบรม นาเกษตรกรศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลดต้นทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนชนิดพืช และการจัดทาไร่นาสวนผสม (จังหวัดดาเนินการ)
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จาเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมให้กับ
เกษตรกรในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map สาหรับเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
เกษตร (อาเภอดาเนินการ)
6.4 สนับสนุนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
- ประสานงานสนับสนุนติดตามการดาเนินโครงการฯ
- พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

7. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

ปี 2563

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2564

1. จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.1 สัมมนาชี้แจงทาความเข้าใจโครงการ
2. ทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
2.1 ขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map)
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นการผลิตพืชที่เหมาะสม
ตามแผนที่ Agri-Map
3.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่
3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จาเป็นในการปรับเปลีย่ นการ
ผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม
4. สนับสนุนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการ
4.1 ประสานงานสนับสนุนติดตามการดาเนินโครงการฯ
4.2 พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
4.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

8. ตัวชี้วัดโครงการ (ระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจน)
- เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต จานวน 30 ไร่
- เชิงคุณภาพ เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิต
จากการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม
9. ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลผลิต (Output) พื้นที่การผลิตพืชไม่เหมาะสม (S3,N) จานวน 30 ไร่ ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต
ตามศักยภาพ
ผลลัพธ์ (Outcome) เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือ
ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรสามารถดาเนินการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพทาให้มีรายได้และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และสามารถทาการเกษตรต่อไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1) นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน
หัวหน้ากลุ่มยุทศาสตร์และสารสนเทศ
โทร 097-3450400
2) นายกฤษฎา หลักเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร 097-3546646

ภาคผนวก
1. คุณสมบัติของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
1) เป็นเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร
2) พื้นที่ทาการเกษตร (ชนิดพืชก่อนปรับเปลี่ยน) เป็นพื้นที่ S3 หรือ N เท่านั้น
3) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รายละไม่เกิน 3 ไร่
4) พื้นที่ทาการเกษตรต้องเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
5) ไม่เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Zoning กับหน่วยงานอื่น ๆ อยู่แล้ว
2. การตรวจสอบ Zoning ของเกษตรกร รายบุคคล
1) ตรวจสอบ โดยการใช้ Application Farmbook

2) ตรวจสอบ Zoning ของเกษตรกร โดยใช้รหัส
ทะเบียนเกษตรกรเข้าสู่ระบบ ทั้งส่วนของ
User Name และรหัสผ่าน

3) กดเลือก “ติดตามผล”

4) กดเลือก “ตรวจสอบแปลงปลูก”

5) กดเลือก “โซนนิ่ง” ในแปลง
ที่ต้องการปรับเปลี่ยน

6) ส ารวจชนิ ด พื ช ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ โดยให้ เลื อ กพื ช ที่ “เหมาะสมสู ง ” (S1) เป็ น ล าดั บ แรก
และ “เหมาะสมปานกลาง” (S2) เป็นลาดับถัดไป

