
นายกฯ หนุนการบรหิารจดัการด้านแผนที่และโซนนิ่งภาคเกษตรของประเทศ 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการบูรณาการ
งานด้านแผนที่และการจัดท าโซนนิ่งสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า 
ท าเนียบรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามการด าเนินงาน ที่ได้มอบหมายไว้ 
ในคราวการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตรและการจัดท าแผนที่ฐาน 
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหา
และข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพิจารณาในประเด็นส าคัญ คือ การจัดต้ังหน่วยงานกลาง
ด้านแผนที่ การบูรณาการการจัดท าแผนที่ฐาน (Master Map) และชั้นข้อมูลเพิ่มเติม (Layers) โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มความมั่นคง และกลุ่มสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความก้าวหน้าในการจัดท าโซนน่ิง 
ภาคเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง และการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับจากการท าโซนนิ่ง  

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงความก้าวหน้า 
การด าเนินงานด้านการจัดตั้งหน่วยงานกลาง ซึ่งในระยะแรกควรใช้กลไกของ
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่มีอยู่ โดยปรับปรุงระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และเพิ่มเติมส านัก
เลขานุการฯ เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการฯ ส าหรับในระยะต่อไป ให้คณะกรรมการฯ ไปศึกษาการจัดตั้ง
หน่วยงานถาวรมาบริหารจัดการต่อไป งานด้านการจัดท า Master Map ของประเทศ ได้ก าหนดการจัดท า 
ชั้นข้อมูลแผนที่ ประกอบด้วย ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (Fundamental Geographic Data Set : 
FGDS) ๑๓ ชั้น อาทิ ภาพถ่ายทางอากาศออร์โท ภาพถ่ายจากดาวเทียมออร์โท หมุดหลักฐาน แผนที่ลักษณะ
ความสูงของภูมิประเทศแบบดิจิตอล (Digital Elevation Model : DEM) เขตปกครอง โครงข่ายเส้นทางคมนาคม 
เป็นต้น  

นอกจากนี้ มีการจัดท าชั้นข้อมูลเพิ่มเติมด้านเศรษฐกิจ (เกษตร) เช่น ชุดข้อมูลการเกษตร  
ชุดข้อมูลปัจจัยการเกษตร ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลตลาด ข้อมูลการเตือนภัย ด้านสังคม 
เช่น ชุดข้อมูลส ามะโนประชากร ข้อมูลความยากจน ผู้ติดยาเสพติด ครัวเรือนที่เข้าถึงระบบประปา/ระบบไฟฟ้า 
ที่ตั้งแหล่งมรดกวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่อุทยาน แผนที่
ธรณีวิทยา แผนที่ทรัพยากรแร่ พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก พ้ืนที่ดินถล่ม เป็นต้น 
และด้านความมั่นคง เช่น แหล่งผลิตยาเสพติด จ านวนและประเภทคดีอาชญากรรม ที่ตั้งชนกลุ่มน้อย  
พื้นที่ทหาร คดียาเสพติด เป็นต้น  



๒ 

ส าหรับความก้าวหน้าการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร ได้เพิ่ม 
ชนิดสินค้าจากเดิม ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน เป็น ๑๖ ชนิด โดยเพิ่ม หญ้าเนเปียร์ ล าไย 
สัปปะรด โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข ่กุ้งขาว ปลานิล  

หลังจากนั้น นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และ
ประธานกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ น าเสนอการด าเนินงานของ
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานกลาง และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของกลุ่มหน่วยงานด้านเทคนิค และกลุ่มหน่วยงานด้านการวางแผนและผู้ใช้ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมน าเสนอแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานกลาง และการพัฒนาระบบ
บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมน าเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลาง ในระยะเร่งด่วนและแนวคิด
ในระยะยาว การจัดท า Master Map และการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร นอกจากนี้ นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น าเสนอความก้าวหน้าในการประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมในการปลูก
พืชเศรษฐกิจ  

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติใน ๓ เรื่อง คือ การจัดตั้งหน่วยงานกลาง โดยในระยะแรก มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี GISTDA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และ สศช. หารือร่วมกัน 
ในการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖  
ให้เหมาะสม เพื่อการจัดตั้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติขึ้น ในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภารกิจที่จ าเป็น ส าหรับในระยะยาว มอบหมายให้ สศช.ประสานกับ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ศึกษาข้อกฎหมาย บทบาทของแต่ละหน่วยงาน และเปรียบเทียบความพร้อมของ
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งหน่วยงานถาวร จากหน่วยงานที่มี
ความพร้อมมากที่สุดในการเป็นหน่วยงานกลาง โดยพิจารณาจากความคล่องตัวและต้นทุนการด าเนินงาน 

การจัดท าชั้นข้อมูล (Layers) มอบหมายให้ส านักงบประมาณประสานหน่วยงานที่จะของบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการจัดท าแผนที่ และพิจารณาลดความซ้ าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณจัดท าหรือจัดซื้อแผนที่ของ 
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน า
ข้อมูลมารวมให้อยู่ในระบบเดียวกัน และเร่งด าเนินการให้แล้ว โดยก าหนด Time Line ให้ชัดเจนในระยะเวลา ๑-๓ เดือน  

ส าหรับการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เร่งจัดท าโซนนิ่งสินค้าเกษตร โดยพัฒนา
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และต่อยอดถึงการจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น การ
ก าหนดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมให้ใกล้แหล่งผลิต การควบคุมดูแลด้านการตลาด เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมทั้งมอบหมายให้ GISTDA ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช. กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เร่งศึกษาหาสินค้า
เกษตรทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดจากแบบจ าลอง Optimization สินค้าเกษตรที่มีการน าปัจจัยทางด้านการ
บริการพื้นฐานและอุปสงค์ของสินค้าเกษตรมาพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ในกรณีข้าวนาปรัง 
ขอให้เร่งรัดการศึกษาและวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในฤดูกาลต่อไปก่อนเป็นล าดับแรก เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตและผลตอบแทนสูง  


