
การบูรณาการงานแผนที่และการจัดทาํโซนนิ่งภาคเกษตร 

เม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม 
การบูรณาการงานแผนที่และการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร ณ ห้อง ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล 
เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร  

น า ย อ า ค ม   เ ติ ม พิ ท ย า ไ พ สิ ฐ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ที่ผ่านมาว่า ขณะน้ีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ได้รับทราบถึงการประกาศเขตพื้นที่ เหมาะสม
สําหรับการปลูกพืช ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย  
มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มนํ้ามัน และ
ยางพารา รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมในพ้ืนที่แล้ว 
รวมถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายการโซนน่ิงภาคเกษตร 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้ทราบว่าขณะนี้ 
มีการประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการผลิต ได้แก่ กลุ่มพืชเพ่ิมเป็น ๘ ชนิด โดยเพ่ิมอีก ๒ ชนิดคือ ลําไย  
และสับปะรด กลุ่มปศุสัตว์ ๕ ชนิด ได้แก่ โคนม โคเน้ือ สุกร ไก่เน้ือ และไก่ไข่ และกลุ่มประมง ๓ ชนิด ได้แก่ 
กุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม และปลานิล 

นอกจากน้ี ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม 
ในแต่ละจังหวัด โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ เกษตรกรรม 
ประกอบด้วย พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ผลิตปศุสัตว์และประมง พ้ืนที่ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อย 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับเปลี่ยน และพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิหรืออยู่ในพ้ืนที่ป่า รวมท้ังนําเสนอแนวทาง 
การจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน รายงานต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

สําหรับการจัดทําสินค้าเกษตรทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการพัฒนาแบบจําลอง
ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูล และแนวทางในการกําหนดอุปสงค์สินค้าข้าว  
 



๒ 

 

โดยเฉพาะข้าวนาปรัง ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนา 
แบบจําลองแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลด้านแผนที่และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ดังน้ันจึงได้กําหนดแนวทาง 
การดําเนินการเบ้ืองต้นที่เน้นเฉพาะพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังเท่าน้ัน ส่วนพืชที่จะมาทดแทนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
ในการปลูกข้าวนาปรัง คือ ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหญ้าเนเปียร์  

ส่วนการคํานวณปริมาณการผลิตที่เหมาะสม เบ้ืองต้นมีข้อจํากัดด้านข้อมูลด้านแผนที่และข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะข้อมูลเป้าหมายความต้องการของตลาดในอนาคต จึงต้องใช้ข้อมูลที่สามารถทดแทนได้  
มาใช้ในการคํานวณแทน รวมทั้งข้อมูลของสินค้าเกษตรที่จะนํามาทดแทนใหม่ๆ น้ัน ยังไม่มีการจัดเก็บ  
เช่น ผักต่างๆ มะพร้าวตัดยอด ปาล์มนํ้ามัน (ภาคกลาง) และโคเน้ือ เป็นต้น ทําให้สินค้าเกษตรที่คัดเลือก 
มาเป็นสินค้าทดแทนมีจํากัด และมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมได้น้อย 

ในส่วนความก้าวหน้าการจัดต้ังหน่วยงานกลางเพ่ือดําเนินการเร่ืองดังกล่าว อยู่ในระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา “(ร่าง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ พ.ศ. ...” ก่อนการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการจัดทํา Master Map น้ัน  
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสถานภาพของข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการกําหนดสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูล และการปรับระบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑) แผนระยะยาว ให้ดําเนินการจัดทําแผนที่ฐาน โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทําข้อมูลแผนที่ 
ในมาตราส่วนเดียวกัน คือ มาตราส่วน ๑ ต่อ ๕๐,๐๐๐ และส่งข้อมูลแผนที่มารวมไว้ที่สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ซึ่งในการจัดระบบข้อมูลแผนที่
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้ GISTDA จัดทําแผนที่ฐานขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนสามารถจัดส่งข้อมูลแผนที่ 
ในแต่ละระดับช้ันบนแผนที่ฐานดังกล่าวได้ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงจุดข้อมูลเกษตรบนแผนท่ีฐาน
ที่ GISTDA ได้วางไว้ และมอบหมายให้ GISTDA 
เ ช่ื อ ม โ ย ง ข้ อมู ล ทั้ งหมด เข้ า กั บฐานข้ อมู ล 
ของสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและ
อุทกภัยแห่งชาติ เพ่ือให้ทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว 
เป็นหน่วยงานหลักในด้านข้อมูลแผนท่ี ทั้ง น้ี  
การจัดซื้อชุดคําสั่งในการประมวลผลข้ึนใหม่ 
ของทั้ ง สอ งห น่วย ง านจะ ต้องประมวลผล 
บนฐานข้อมูลเดียวกัน 

  



๓ 

 
นอกจากน้ี ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทําแผนที่ข้อมูลรายแปลงในรูปดิจิตอลไฟล์ 

ที่มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยใช้ข้อมูลด้านอุปสงค์ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงาน 
และใช้ข้อมูลแผนที่โลจิสติกส์ประกอบด้วย และมอบหมายให้ สศช. และกระทรวงการคลัง บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด 

๒) แผนระยะสั้น มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพลังงาน และกระทรงอุตสาหกรรม ในการกําหนดพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกข้าว โดยใช้ข้อมูลราคาข้าว 
ในอนาคตของกระทรวงพาณิชย์ประกอบ กําหนดพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก พร้อมทั้งประกาศ 
ชนิดพืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูกทันที กําหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชพลังงาน และเขตที่เหมาะสม
กับการปลูกพืชต่างๆ ทั้งน้ี ข้อมูลอุปสงค์ของสินค้าเกษตรให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้การสนับสนุน และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ สรุปว่าพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวที่เห็นชอบร่วมกันและคํานวณปริมาณข้าวที่จะเข้าโครงการ 
รับจํานําในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ 

นอกจากน้ี ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  
ในการนําแนวคิดเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) มาเป็นข้อมูลด้านอุปสงค์ โดยการสอบถามกําลังซื้อ
ของโรงงานอุตสาหกรรม และจัดทําข้อมูลอุปสงค์พร้อมที่ต้ังของโรงงานสรุปเป็นรายจังหวัด โดยจังหวัด 
ที่มีข้อมูลพร้อม ควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้ประชาชนทราบ 
อย่างชัดเจน โดยให้ สศช. ประสานกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
โรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องการรับซื้อผลผลิตการเกษตรดังกล่าว 

ทั้งน้ี ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ เร่งดําเนินการในพ้ืนที่
เป้าหมายที่สํารวจประมาณ ๕ แสนไร่ก่อน โดยเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ ๔ แสนไร่ และนาปี
ประมาณ ๑ แสนไร่ โดยขอให้จัดทําเป็นรายจังหวัดเพ่ือที่จะได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนําไปประชาสัมพันธ์ ทั้งน้ี  
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันกําหนดทิศทางและการดําเนินการ ส่วนพ้ืนที่อ่ืน 
ที่ยังไม่ชัดเจนให้ประกาศเป็นแนวทางแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปทําในรายละเอียด รวมถึงให้นายวราเทพ 
รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พิจารณาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
ในการเพาะปลูกมาปลูกอ้อยของจังหวัดกําแพงเพชร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่าต้องการพ้ืนที่
ปลูกอ้อยเพิ่มเติม ๓ แสนไร่ และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  
ร่วมกันกําหนดมาตรการจูงใจต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เช่น  
การใช้นโยบายการต้ังราคา จะเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ทําให้เกษตรกรเข้ามาในระบบอย่างถูกต้อง และมีข้อมูล 
ในการตัดสินใจในการปลูกพืชแต่ละชนิด เป็นต้น 


