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โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องส่ีเหล่ียมให้ครบถ้วน) 

 

   เป็นผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับ  “ดีเด่น” 
      ไม่เกิน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 

- ช่ือผลงาน....การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map).................. 
- ประเภทรางวัล....การบริการที่เป็นเลิศ......... ประจำปี พ.ศ. ........2561........................... 

  สามารถขยายผลการให้บริการตามมาตรฐานท่ีเคยได้รับรางวัลหรือดีกว่าไปในทุกหน่วยบริการสาขาหรือทุก
พื้นท่ี ภายใต้สังกัดของหน่วยงานผู้สมัคร โดยประชาชนต้องได้รับการบริการท่ีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- เริ่มขยายผลเมื่อ......1..ตุลาคม.2561.-.30.กันยายน.2562........................................................................... 

 เป็นผลงานท่ีหน่วยงานสามารถแสดงกระบวนการติดตามและประเมินผลในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
การให้บริการได้ 

 เป็นผลงานท่ีสามารถแสดงข้อมูลผลการให้บริการของทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพืน้ท่ี ในเชิงประจักษ์
(ควรแสดงตัวชี้วัดท่ีใช้ในการวัดผลการให้บริการพร้อมผลลัพธ์ท่ีชัดเจน เช่น ระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น) 

                รวมถึงผลลัพธ์/ผลกระทบท่ีประชาชนได้รับท่ีครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นท่ีการขยายผล   
เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ของประชาชน เป็นต้น 
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รายงานผลการดำเนินการ 
 

 
ประเด็นที่ 1 กระบวนการดำเนินการที่ดี 
1. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการของผลงานท่ีเคยได้รับรางวัล 

1.1 การจัดทำแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นการบรูณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นท่ี
ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
ข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการผลิต (ดิน น้ำ พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเกษตรกร และ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งข้อมูล
ต่างๆ เหล่านี้จะมีการปรับปรุงและมีการเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา (Adaptive Data) ท้ังนี้สามารถนำไปใช้
ประกอบการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในพื้นท่ี เช่น จังหวัด เป็นต้น ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและการตลาดในพื้นท่ีได้อย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกพืชแต่ละชนิดเป็น 4 ระดับ คือ S1 พื้นท่ีเหมาะสมมาก S2 พื้นท่ี
เหมาะสมปานกลาง S3 พื้นท่ีเหมาะสมน้อย N พื้นท่ีไม่เหมาะสม โดยพื้นท่ี S1 และ S2 จะส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตสำหรับพื้นท่ี S3 และ N จะมีมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียนมาผลิต
สินค้าท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นท่ีเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  

1.2 การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) สร้างการ
รับรู้ โดยให้เกษตรกรทราบว่าการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนต่ำ มีความเส่ียงสูง และการปรับเปล่ียนจะ
ให้ผลตอบแทนดีกว่า 2) สร้างการเช่ือมโยงของตลาด/โรงงาน เพื่อรองรับความเส่ียง 3) คัดเลือกเกษตรกรท่ีสนใจและ
ต้องการปรับเปล่ียนจากพื้นท่ีไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าชนิดใหม่ 4) ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม การ
สนับสนุนของหน่วยงานราชการ/เครือข่าย 5) จัดทำแผนปฏิบัติการรายชนิดสินค้า เพื่อบูรณาการกิจกรรม 6) 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ อบรมเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร และ 7) ติดตามการเปล่ียนแปลงปี 2560 เพื่อปรับเข้าสู่
รูปแบบแปลงใหญ่และเกษตรผสมผสาน 

1.3 กลไกการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดำเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำงานในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ดังนี้ 

1.3.1 ระดับกระทรวง – ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน ดังนี้   
1) คณะกรรมการอำนวยการและบูรณาการงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ทำหน้าท่ีกำหนดนโยบาย และประสานการ
ทำงานกับส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2) คณะกรรมการบริหารและกำกับการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ทำหน้าท่ีกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ตามนโยบายพิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และกำกับ/ดูแลการดำเนินงานคณะทำงาน ให้
ความเห็นชอบวิธีปฏิบัติ/คู่มือการทำงาน และช้ีแจงผู้ปฏิบัติในจังหวัด 

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16          
และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 7 ข้อ  
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3) คณะทำงานในการขับเคล่ือนนโยบายในแต่ละเรื่อง สำหรับคณะทำงานปฏิบัติการขับเคล่ือน
งานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 
มอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน โดยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้
ท่ีดิน เป็น เลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าท่ีกำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อการจัดหาทรัพยากร/
ปรับแผน/งบประมาณสนับสนุนนโยบาย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  

1.3.2 ระดับจังหวัด  เดิมในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทำหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์
นโยบาย แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ทรัพยากรการทำงานในจังหวัดท่ีคณะทำงานกำหนดและดำเนินการใน
ไว้ในแต่ละพื้นท่ี และกำหนดเกษตรกรและพื้นท่ีเป้าหมายการดำเนินการในจังหวัดท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ดำเนินงานแต่ละนโยบาย โดยการขับเคล่ือนนโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ใน
ระดับจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเป็นประธาน
คณะกรรมการในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการเปล่ียนแปลงการดำเนินงานดังกล่าว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำส่ังใหม่ แต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) ขึ้น โดยให้สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด เป็นฝ่าย
เลขานุการ และเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนด/ช้ีนำพื้นท่ีเป้าหมาย และสำรวจความต้องการของเกษตรกร และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพื้นฐานในการปรับปรุงบำรุงดิน แต่เนื่องจากเกษตรกรทำการเกษตรแบบเดิมมา
เป็นระยะเวลานาน การปรับเปล่ียนเป็นพืช/ระบบเกษตรชนิดใหม่เป็นไปได้ยาก เจ้าหน้าท่ีจึงต้องให้ความรู้แก่เกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรจะได้รับการเรียนรู้เรื่องการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ ประมง และระบบการเกษตรสมัยใหม่ 
มุ่งสู่เกษตร 4.0 ตามนโยบายยกระดับกระดาษ A4 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความภาคภูมิใจในภาคการเกษตร 
ดังนั้นคณะทำงานฯ COO จังหวัด จึงร่วมกันจัดทำแผนการอบรมเกษตรกรโดยใช้กลไกของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

1.4 กระบวนการบริหารจัดการท่ีดี  
1.4.1 มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กำหนดให้

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี ต้องดำเนินงานโดยคำนึงถึงมาตรฐาน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจวินิจฉัยพื้นท่ีของเกษตรกรกับ Agri-Map โดยปัจจุบันเกษตรกรทำการผลิตอยู่

ในพื้นท่ีไม่เหมาะสมโดยเฉพาะข้าว ซึ่งผลผลิตเกินความต้องการของตลาดอยู่มาก  
ขั้นตอนท่ี 2 แปลผล โดยใช้แผนท่ี Agri-Map เป็นแผนท่ีนำทางในการหากิจกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม  
ขั้นตอนท่ี 3 แจ้งผลและเสนอทางเลือกแก่เกษตรกร เกษตรกรสมัครใจท่ีจะปรับเปล่ียนโดย

เจ้าหน้าท่ีของรัฐสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ ข้อมูล ปัจจัยการผลิตบางส่วน เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ปลา สารปรับปรุงดิน  
ขั้นตอนท่ี 4 ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม่เหมาะสมข้าว ไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ท้ังตลาดขนาดใหญ่ในแบบอุตสาหกรรมเกษตร เช่น โรงงานน้ำตาล หรือตลาดใน
จังหวัด เช่น ปศุสัตว์ ผลไม้ หรือตลาดในท้องถิ่น เช่น พืชผัก โดยปรับเปล่ียนทีละส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรสามารถ
ทำได้ แล้วค่อยเพิ่มขึ้นในปีต่อไป บางบริเวณหากเกษตรกรปลูกเพื่อยังชีพหรือเพื่อความมั่นคงทางอาหารก็จะเสริม
ปัจจัยการผลิตท่ีเกี่ยวข้องให้เกษตรกรมีผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนในพื้นท่ีใกล้เคียงกันหรือ
เป็นกลุ่ม เพื่อง่ายต่อการจัดการผลผลิตหรือการตลาดต่อไป 

 
 



แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 

 4 

 
 

ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล โดยเจ้าหน้าท่ีจะต้องติดตามระหว่างการดำเนินงานเป็น
ระยะ และประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นรายแปลงเมื่อการดำเนินงานเสร็จส้ิน 

 
 
 

1.4.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC สวทช.) พัฒนาระบบให้บริการแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิง
รุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ด้วยเทคโนโลยี What 2 Grow ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และให้บริการผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระบบแอนดรอยด์ และ iOS เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายทุกสภาพพื้นท่ีและทุกเวลาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรม สนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นท่ี 
2. อธิบายกระบวนการในการนำผลงานท่ีได้รับรางวัลไปขยายผลในระดับหน่วยงานหรือพื้นท่ี  

แนวทางการนำ Agri-Map ไปขยายผลทุกสถานีพัฒนาท่ีดินในสังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 77 สพด.และขยายผล
ทุกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ท้ัง 882 ศูนย์  ดังนี้ 

2.1 กำหนดเป็นนโยบายและข้อส่ังการ โดยคณะกรรมการอำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) ขึ้น โดยให้สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด เป็นฝ่าย
เลขานุการ และเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนด/ช้ีนำพื้นท่ีเป้าหมาย และสำรวจความต้องการของเกษตรกร และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพื้นฐานในการปรับปรุงบำรุงดิน และร่วมกันจัดทำแผนการอบรมเกษตรกรโดย
ใช้กลไกของ ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

2.2 คณะทำงานขับเคล่ือนการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) มีการประชุมอย่าง
สม่ำเสมอ ต้ังแต่เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการเสร็จส้ิน 

2.3 จัดอบรมบุคลากร หมอดิน โดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ี หมอดินอาสาแต่ละจังหวัด ท่ีมีท้ังหมอดินตำบล 
หมอดินอำเภอ และหมอดินจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน Agri-Map และการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) มากขึ้น และส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้
เครื่องมือ Agri-Map ผ่านระบบเว็บเบราเซอร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแท็บเลตท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใดๆ (www.agri-map-online.moac.go.th) หรือผ่านระบบมือถือ โดย
ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันได้ท้ังระบบ Android และ iOS ช่วยในการประเมินพื้นท่ีได้ และหากเกษตรกรหรือประชาชน
ท่ัวไปสนใจในเรื่อง Agri-Map Online แต่ไม่มีความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้โดยผ่าน
สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด หมอดินอาสาแต่ละจังหวัด  รวมท้ังหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี
เข้าร่วมดำเนินการบูรณาการด้วยกัน 

2.4 จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาท่ีดินได้มีการจัดทำส่ือเผยแพร่ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูล Agri-Map 
Online/Mobile ท่ีมีให้บริการจากอินเทอร์เนตผ่านเวปไซต์ และรูปแบบ Mobile Application ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ข้อมูลจาก Agri-Map ในรูปแผนท่ีกระดาษท่ีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ทุกศูนย์ และกรมพัฒนาท่ีดินได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ในการใช้ข้อมูลแผนท่ีจากดาวเทียม และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลใน Agri-Map ให้ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรท่ีสมบูรณ์แบบ
ต่อไป 
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ม.ค. 

ขั้นตอนท่ี 4 
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ก.พ.-ส.ค. 
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2.5 ติดตามประเมินผล เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของแต่ละหน่วยงานสาขาหรือพื้นท่ี
ระดับจังหวัด 
3. อธิบายกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
สาขาหรือพื้นท่ี  

3.1 การติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดย หน่วยงานท่ีร่วมดำเนินการของกระทรวงฯ ในระดับ
จังหวัดส่งผลการดำเนินงานให้หน่วยงานส่วนกลางรวบรวม และส่งให้กรมพัฒนาท่ีดินซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักของ
โครงการ เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด และหน่วยงานระดับจังหวัดต้องบันทึกการ
ร า ย ง าน ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง าน เป็ น ร า ย แ ป ล ง เก ษ ต ร ก ร ผ่ าน ท า ง ร ะ บ บ  Zoning by Agri-Map 
(http://zoningbyagrimap.ldd.go.th) ซึ่งพัฒนาระบบโดยกรมพัฒนาท่ีดิน ทำให้ ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานรายแปลงได้โดยตรง อีกท้ังในการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนในภาพรวมของกระทรวงฯผู้บริหาร
ก็สามารถตรวจสอบได้ทางระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(http://moac-eva.oae.go.th) ซึ่งพัฒนาระบบโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.2 มีการติดตามผลระหว่างการดำเนินงานเป็นระยะๆ เมื่อเจ้าหน้าท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริม เกษตรกร
ดำเนินการปรับเปล่ียนพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสม และเมื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว โดยให้เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีระดับ
จังหวัดดำเนินการติดตามและรายงานผลสัมฤทธิ์ของเกษตรกรรายแปลง โดยการบันทึกและจัดทำรูปเล่มเกษตรกร
ต้นแบบ ดังต่อไปนี้ 1) ข้อมูลเกษตรกร เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานท่ีต้ังแปลง พิกัดแปลง มีการปรับเปล่ียนจาก
การผลิตเดิมอะไรเป็นการผลิตใหม่อะไร 2) เหตุจูงใจท่ีทำให้ปรับเปล่ียนการผลิต 3) ผลตอบแทน รายได้ 4) ปัจจัย
ความสำเร็จ 5) รูปภาพ เช่น รูปเกษตรกร รูปพิกัดจาก Agri-Map ขอบเขตแปลง รูปกิจกรรมก่อนและหลังการ
ปรับเปล่ียน 
(https://drive.google.com/uc?export=download&id=14W4RwyhAWT-RQ04qX1BqqYb7tLMx7WJe) 

3.3 การประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นการประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการ (On going Evaluation) โดยใช้แนวคิดการประเมินผลเชิง
ตรรกะ (Logic Model) ในการกำหนดประเด็นการประเมินผล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม 
(Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ด้วยการเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้น
จริงกับเป้าหมาย และเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ 

3.4 การประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยกองนโยบายและ
แผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้มีคำส่ังท่ี 7/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนพันธกิจสำคัญของกอง
นโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน โดยมีหน้าท่ี ติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญของกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดินท่ี
ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้แก่ โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการประเมินผลโครงการฯ ท่ีดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ปี 2561-2562 
4. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการท่ีได้พัฒนาเพิ่มเติมจากผลงานท่ีเคยได้รับรางวัล (ถ้ามี) 

กระบวนการท่ีพัฒนาเพิ่มเติมจากผลงานท่ีเคยได้รับรางวัล ได้แก่  
4.1 ด้านเทคโนโลยี พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนท่ีเกษตร Agri-Map Online/Mobile ให้รองรับเกษตร 4.0 

ให้บริการจากอินเทอร์เนตผ่านเวปไซต์ และรูปแบบ Mobile Application ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android และ 
iOS ได้ดียิ่งขึ้น ในการประเมินพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสม พิจารณาจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

1) พื้นท่ีไม่เหมาะสมทางด้านกายภาพ ได้แก่ สภาพพื้นท่ี คุณสมบัติของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และน้ำไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชส่งผลให้ผลผลิตต่ำ ไม่คุ้มการลงทุน 

http://zoningbyagrimap.ldd.go.th/
http://moac-eva.oae.go.th/
https://drive.google.com/uc?export=download&id=14W4RwyhAWT-RQ04qX1BqqYb7tLMx7WJe
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2) พื้นท่ีเหมาะสมเล็กน้อยทางด้านกายภาพ แต่ปัจจุบันมีการผลิตเกินความต้องการของตลาด ราคา
ตกต่ำ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

3) พื้นท่ีการผลิตปัจจุบันท่ีเส่ียงต่อการไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและเกษตรกรประสงค์จะปรับเปล่ียน 
4.2 การบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ในการใช้ข้อมูลแผนท่ีจากดาวเทียม ในการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร
เพื่อสนับสนุนการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการผลิตพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสมตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) โดยขับเคล่ือนและปรับเปล่ียนการทำนาข้าวท่ีไม่เหมาะสมกับพื้นท่ี ให้เป็นกิจกรรมการเกษตรหรือปลูกพืช
ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ได้แก่ ปลูกพืช เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป็นต้น การทำประมง การทำปศุสัตว์ ไม้ผล ไม้
ยืนต้น และเกษตรผสมผสาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนการปรับเปล่ียนซึ่งมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ร่วมบูรณาการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม Zoning by Agri-Map  

4.3 ดำเนินการปรับเปล่ียนการผลิตในแต่ละพื้นท่ี ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
1) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการสร้างแปลงต้นแบบการผลิตพืช เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยพิจารณา

พื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีตลาดรองรับ และการกระจายสินค้าท่ีดี 
2) สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการส่งเสริมการปรับเปล่ียนภายใต้การขับเคล่ือน

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยพิจารณาพื้นท่ีเป้าหมายจากศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการในการ
ผลิตของเกษตรกร 

3) กรมหม่อนไหม ดำเนินการสนับสนุนการผลิตหม่อนเพื่อเล้ียงไหม โดยพิจารณาพื้นท่ีเป้าหมายจาก
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพการผลิต และมีตลาดรองรับ 

4) กรมประมง ดำเนินการถ่ายทอดให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ
พิจารณาเป้าหมายจากพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพการผลิต และความต้องการในการผลิตของเกษตรกร 

5) กรมพัฒนาท่ีดิน ดำเนินการปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ 
โดยพิจารณาพื้นท่ีเป้าหมายจากพื้นท่ีท่ีดินมีปัญหา และพื้นท่ีขาดแคลนน้ำ 

6) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการปรับเปล่ียนการปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่ โดยพิจารณาพื้นท่ี
เป้าหมายจากพื้นท่ีท่ีมีตลาดรองรับ/โรงงานอุตสาหกรรม/โรงงานแปรรูป 

7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดเตรียมแหล่งเงินกู้ เพื่อสนับสนุนให้ สินเช่ือแก่สมาชิกจาก
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยพิจารณาพื้นท่ีเป้าหมายจากสมาชิกสหกรณ์ นิคมฯ ท่ีประสงค์จะปรับเปล่ียนพื้นท่ีการ
ผลิตท่ีไม่เหมาะสม 

8) กรมปศุสัตว์ ดำเนินการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม (N ข้าว) ไปปลูกพืชอาหารสัตว์ พิจารณาการ
ปรับเปล่ียนจากพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพการผลิต และความต้องการปลูกพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร 

9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำ การจัดทำบัญชี/วิธีการลง
บันทึกบัญชี ให้กับเกษตรกรท่ีต้องการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการจัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีสำคัญ
ระดับจังหวัด โดยประมวลผลข้อมูลชนิดสินค้าทางเลือกในการปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสมตาม 
Agri-Map  
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ประเด็นที่ 2 ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม 
5. แสดงข้อมูลจำนวนหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นท่ี ให้เห็นว่าได้นำผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลไปปฏิบัติได้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นท่ี (การขยายผล เป็นไปได้ท้ังการขยายผลในหน่วยงานสาขาและใน
ระดับพื้นท่ี) 

มีเป้าหมายในการนำผลงานท่ีได้รับรางวัลไปปฏิบัติในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่น
ตามการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) พบว่ามีพื้นท่ีไม่เหมาะสมทางด้านกายภาพของข้าว 
จำนวนท้ังส้ิน 67 จังหวัด เนื่องจากบางจังหวัดไม่มีพื้นท่ีไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว (S3 และ N) จำนวน 10 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี 
อ่างทอง และภูเก็ต  
(https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-YVJy3ROUv81LegP6W0hXW2bAUaYvr6x) 

การดำเนินงานบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ท่ีผ่านมา ในปี พ.ศ. 2559-2560 มี
หน่วยงานเข้าร่วมดำเนินงาน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรม
หม่อนไหม กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์  

ต่อมามีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสมตามการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-
Map) ในปี พ.ศ. 2561-2562 มีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินงาน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ รวม
ท้ังส้ิน 67 จังหวัด ตามเป้าหมายของพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสม โดยมีหน่วยงานแต่ละจังหวัดท่ีเข้าร่วมดำเนินการ ดังนี้ 
(https://drive.google.com/uc?export=download&id=14XBch2eiKP3HFvrcQ-UF9a4mZ4ux7Oqc) 
6. แสดงข้อมูลผลการให้บริการของทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นท่ี ในเชิงประจักษ์ (ควรแสดงตัวช้ีวัด 
ท่ีใช้ในการวัดผลการให้บริการพร้อมผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น) 

ผลลัพธ์การดำเนินการของหน่วยงาน ท้ังหมด 67 จังหวัด ดำเนินการตามคู่มือครบท้ัง 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อย
ละ 100  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจวินิจฉัยพื้นท่ี (ภายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน)  
ขั้นตอนท่ี 2 แปลผล (ภายในเดือนธันวาคม)  
ขั้นตอนท่ี 3 แจ้งผลและเสนอทางเลือกแก่เกษตรกร (ภายในเดือนมกราคม)  
ขั้นตอนท่ี 4 ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม่เหมาะสมข้าว (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม)  
และขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล (ภายในเดือนกันยายน)  

การนำ Ari-Map ไปดำเนินการพบว่า มีพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสมท้ัง 67 จังหวัด และไม่มีพื้นท่ีนาข้าวไม่
เหมาะสม 10 จังหวัด เป็นการนำ Ari-Map ดำเนินการได้ครบท้ัง 77 จังหวัด ผลดำเนินการดังนี้ 

การปรับเปล่ียนพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสมท้ังหมดท่ีผ่านมาระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2562 ดำเนินการปรับเปล่ียน
พื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสมเป็นการผลิตใหม่ท่ีเหมาะสมแล้ว จำนวน 459,187 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม่เหมาะสมแล้วไม่น้อยกว่า 101,825 ราย และพบว่า จำนวนพื้นท่ีการผลิตท่ีไม่เหมาะสมได้รับการ
ปรับเปล่ียนเป็นการผลิตใหม่ท่ีเหมาะสม ได้แก่ พืชเศรษฐกิจอื่น เกษตรผสมผสาน ปศุสัตว์/หญ้าเล้ียงสัตว์ และประมง 
ในปี พ.ศ. 2561-2562 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559-2560 เป็นจำนวน 78,819 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.44 และเกษตรกร
ได้รับประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2561-2562 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559-2560 เป็นจำนวน 20,023 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.95  
ท้ังนี้เป็นการทำงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการให้บริการของทุก
หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-YVJy3ROUv81LegP6W0hXW2bAUaYvr6x
https://drive.google.com/uc?export=download&id=14XBch2eiKP3HFvrcQ-UF9a4mZ4ux7Oqc
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การผลิต
เดิม 

การผลิตใหม่ 
ปี 2559-2560 ปี 2561-2562 รวม  

(ไร่) (ราย) (ไร่) (ราย) (ไร่) (ราย) 
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง หม่อน 

ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน 
125,639 16,939 65,491 13,680 191,130 30,619 

เกษตรผสมผสาน 39,451 12,324 143,847 25,594 183,298 37,918 
ปศุสัตว์/หญ้าเล้ียงสัตว์ 22,933 9,851 49,557 11,668 72,490 21,519 
ประมง 2,161 1,787 10,108 9,982 12,269 11,769 

รวม 190,184 40,901 269,003 60,924 459,187 101,825 
รายละเอียดผลการให้บริการของทุกหน่วยงาน ปี 2559-2560 

(https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ltpn1G7BFRqkqv2P2ujjI81WTYE4b96e) 
และรายละเอียดผลการให้บริการของทุกหน่วยงาน ปี 2561-2562 

(https://drive.google.com/uc?export=download&id=1TwdBF7w7nmk8XGiIBpoXvJMyBERk73fo) 
7. แสดงผลลัพธ์/ผลกระทบท่ีประชาชนได้รับท่ีครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นท่ีการขยายผล เช่น 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ของประชาชน สถิติการเข้าถึงบริการของประชาชน เป็นต้น 

จากการประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ในปีการผลิต 2561/62 โดยได้แจ้งผลการประเมินให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ และ
แจ้งหน่วยงานต่าง  ๆนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ สรุปผลได้ดังนี้ 

7.1 ผลลัพธ์ในเชิงผลตอบแทนสุทธิ 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ จากเดิมมีผลตอบแทนสุทธิจากปลูกข้าวในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม (N ข้าว) ในปี

การผลิต 2560/61 จำนวน 1,615.88 บาทต่อไร่ต่อปี  เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนสุทธิ สินค้าใหม่ ท่ี
ปรับเปล่ียน ปีการผลิต 2561/62 สรุปผลตามชนิดของสินค้าใหม่ท่ีปรับเปล่ียน ได้ดังนี้ 

1) อ้อยโรงงาน เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนมาปลูกอ้อยโรงงาน (ตอ 1) มีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 541.42 บาท
ต่อไร่ต่อปี อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของราคาอ้อยท่ีลดลงมากในปีการผลิต 2561/62 ทำให้มูลค่ารายได้ลดลง ส่งผล
ให้ได้ผลตอบแทนสุทธิน้อยกว่าการผลิตข้าว ในปีการผลิต 2560/61 

2) ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนมาปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 
2,077.30 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียมากกว่าการผลิตข้าว 461.42 บาทต่อไร่ต่อป ี

3) ปศุสัตว์ (พืชอาหารสัตว์:หญ้า) เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อใช้เล้ียงโค กระบือ 
หรือแพะ ของฟาร์มตัวเอง มีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 3,655.74 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียมากกว่าการ
ผลิตข้าว 2,039.85 บาทต่อไร่ต่อป ี

4) ประมง (เล้ียงปลา) เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนมาเล้ียงปลา มีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 4,637.23 บาทต่อไร่
ต่อปี ซึ่งมีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าว 3,021.34 บาทต่อไร่ต่อป ี

5) หม่อน เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนมาปลูกหม่อนเพื่อเล้ียงไหม มีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 4,869.94 บาทต่อ
ไร่ต่อปี ซึ่งมีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าว 3,254.06 บาทต่อไร่ต่อป ี

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ltpn1G7BFRqkqv2P2ujjI81WTYE4b96e
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1TwdBF7w7nmk8XGiIBpoXvJMyBERk73fo
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6) เกษตรผสมผสาน เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนมาทำเกษตรผสมผสาน มีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 5,096.28 
บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าว 3,480.40 บาทต่อไร่ต่อป ี

สำหรับเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ (ยังคงผลิตข้าวในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมตามเดิม) ในปีการผลิต 
2561/62 มีผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตข้าว 1,292.08 บาทต่อไร่ต่อป ี

 จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมการปรับเปล่ียนการผลิตเป็นสินค้าใหม่ในทุกสินค้า จะให้ผลตอบแทนสุทธิ
มากกว่าข้าว และการปรับเปล่ียนมาทำเกษตรผสมผสานจะให้ผลตอบแทนสุทธิสูงท่ีสุด ยกเว้น อ้อยโรงงาน เกษตรกรท่ี
ปรับเปล่ียนมาปลูกอ้อยโรงงาน (ตอ 1) มีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 541.42 บาทต่อไร่ต่อปี อันเนื่องมาจากสถานการณ์
ของราคาอ้อยท่ีลดลงมาก ทำให้มูลค่ารายได้ลดลง ส่งผลให้ได้ผลตอบแทนสุทธิน้อยกว่าการผลิตข้าว การประเมิน
ผลตอบแทนในฤดูการผลิต 2561/62 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 แนวโน้มการปรับเปล่ียนการผลิต และวิถีการใช้แรงงานของเกษตรกร 

หลังจากการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.58 มีแนวโน้มผลิตสินค้า
ท่ีปรับเปล่ียนต่อไป และมีการขยายพื้นท่ีปรับเปล่ียนเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 5.73 ไร่ต่อราย ส่วนอีกร้อยละ 7.42 มีแนวโน้มจะ
ปรับเปล่ียนกลับไปผลิตสินค้าเดิม (ข้าว) เนื่องจากแนวโน้มของราคาข้าวท่ีสูงขึ้น 

ในส่วนของวิถีการใช้แรงงานทำการผลิตของเกษตรกร จากการประเมิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 37.19 
ยังคงมีการจ้างแรงงานและใช้แรงงานตนเองเหมือนเดิม ขณะท่ีส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.81 มีวิถีการใช้แรงงานเปล่ียนไป
จากเดิม โดยในจำนวนนี้เป็นการจ้างแรงงานลดลง ร้อยละ 20.56 มีการใช้เครื่องจักรกลในการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
18.84 และใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมการผลิตท่ีหลากหลาย เช่น การทำเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 
26.41 

7.3 ความพึงพอใจ 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ด้วยเพราะได้รับ

ผลตอบแทนท่ีดีกว่าเดิม มีความรู้ความเข้าใจการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสมกับการผลิต รวมท้ังได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวมท่ี
ระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 4.24 คะแนน เนื่องจากได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าท่ี และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เช่น เมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว์ น้ำหมักชีวภาพ พันธุ์ปลา เป็นต้น ขณะท่ีมีความพึงพอใจด้านต่างๆ ดังนี้ เกษตรกรมี
ความพึงพอใจด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.33 คะแนน 
รองลงมา มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีได้รับท่ีระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.29 คะแนน มี
ความพึงพอใจต่อการนำความรู้การปรับเปล่ียนไปปรับใช้ในพื้นท่ีตนเองท่ีระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.23 คะแนน 
และมีความพึงพอใจต่อการจัดการผลผลิตท่ีระดับมาก ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.10 คะแนน 

การผลิต ผลตอบแทน (บาท/ไร่/ปี) 
ข้าว (พืชเดิม) 1,292 
อ้อยโรงงาน   514 
หญ้าเล้ียงสัตว์ 3,655 
ประมง 4,637 
หม่อนไหม 4,869 
เกษตรผสมผสาน 5,096 
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7.4 ผลกระทบในด้านคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
เมื่อเปรียบเทียบรายได้สุทธิเฉล่ียของครัวเรือนใน 67 จังหวัดท่ีทำการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม่เหมาะสมตาม

แผนท่ี Agri-Map ระหว่างปี 2560-2562 โดยวิเคราะห์จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) ปี 2560-2562 นั้น พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิเฉล่ียเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 แม้ว่าในปี 
2561 มีรายได้สุทธิเฉล่ียลดลงจากปี 2560 เฉล่ีย -488.90 บาทต่อปี แต่ในปี 2562 มีรายได้สุทธิเฉล่ีย 83,833.30 บาท
ต่อป ีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เฉล่ีย 986.69 บาทต่อป ี 
(https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kFXKMznZUf37mQlIapO4E4aFr3SJ0y0B) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความสุขเฉล่ียของคนไทยใน 67 จังหวัด ท่ีทำการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม่เหมาะสม
ตามแผนท่ี Agri-Map ระหว่างปี 2560-2562 โดยวิเคราะห์จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560-2562 นั้น พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีระดับความสุขเฉล่ียเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 
โดยในปี 2561 มีระดับความสุขเฉล่ีย 8.25 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เฉล่ีย 0.13 และในปี 2562 มีระดับความสุขเฉล่ีย 8.33 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เฉล่ีย 0.21  
(https://drive.google.com/uc?export=download&id=1YYSUabFt8CuFJ9pzQRUEMGm2bR5gYHeu) 

จากการท่ีรายได้สุทธิเฉล่ียของครัวเรือน และระดับความสุขเฉล่ียของคนไทยเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนั้น ส่วน
หนึ่งอาจเนื่องมาจากคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม่เหมาะสมใน
การทำนาข้าวตามการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ให้มาทำการเกษตรอื่นท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นท่ี ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
8. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) ว่าหน่วยงานได้เรียนรู้อะไรจากการดำเนินโครงการ และจะนำไปใช้ในการพัฒนาต่อ
ยอดโครงการอื่น  ๆในอนาคตได้อย่างไร  

การดำเนินโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานท่ี
หลากหลาย และใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวท่ีสามารถพัฒนาและ
ยกระดับภาคเกษตรได้ การถ่ายทอดข้อมูลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ีต้องเกิดจากการบูรณาการการทำงานของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมมือกันสร้างกลไกทุกรูปแบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรยอมรับและ
ใช้ข้อมูลจากแผนท่ี Agri-Map ในการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม พัฒนาสู่ความยั่งยืน ความ
สมดุลระหว่างการผลิตและการอนุรักษ์ มุ่งเน้นผลิตสินค้าท่ีสร้างรายได้โดยการเลือกกระบวนการผลิตท่ีใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า สร้างแนวคิดความพอเพียงอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ จนถึงเป้าหมายสำคัญโครงการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาความ
ยากจน กระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง 
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามยังคงขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมกับภาคเอกชน หรืออาสาสมัครท่ี
สนใจ ให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญของการกำหนดเขตการใช้ท่ีดินพื้นท่ีเกษตรกรรมด้วยข้อมูล Agri-Map 
และช่วยขยายผลโครงการต่อไป ดังนั้น แนวทางการพัฒนาในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ข้อมูล ข้อมูลต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบันจนสามารถใช้คาดการณ์ภาวการณ์ผลิต การตลาด
และลดความเสียหายภาคเกษตรได้ โดยการพัฒนาระบบข้อมูล ให้เป็นข้อมูลท่ีมีชีวิต ทุกคนท่ีใช้ข้อมูลท้ังในระดับผู้วาง
นโยบาย เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ เกษตรกร รวมถึงทุกคนท่ีใช้ข้อมูลต้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อมูลได้แบบทันที (Real 
time) และต้องมีผู้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลให้มีความถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง
อีกช้ันหนึ่ง 

จากความสำเร็จท่ีผ่านมาทำให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง กรม

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kFXKMznZUf37mQlIapO4E4aFr3SJ0y0B
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1YYSUabFt8CuFJ9pzQRUEMGm2bR5gYHeu
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พัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี
เป้าหมายสำหรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสม 137,000 ไร่ รวมท้ังส้ิน 67 จังหวัด ในส่วนของกรมพัฒนา
ท่ีดินเองได้มีเป้าหมายสำหรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีนาข้าวไม่เหมาะสม 100,000 ไร่ โดยจะอบรมให้ความรู้ ทำแปลง
สาธิต ปรับเปล่ียนโครงสร้างท่ีดิน (ปรับรูปแบบแปลงนา ยกร่อง ขุดคู ปรับระดับดิน สร้างแหล่งน้ำประจำไร่นา และ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ) ให้ความรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานตลอดจนการขายผลผลิต และหากเกษตรกรมีความ
ประสงค์จะปรับเปล่ียนพื้นท่ีก็สามารถแจ้งความจำนงผ่านทางสถานีพัฒนาท่ีดิน หมอดินอาสาแต่ละจังหวัด รวมท้ัง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีจะให้คำแนะนำโดยการอบรมให้ความรู้ รวมถึงการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตบางส่วน เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ปลา สารปรับปรุงดิน ในกิจกรรมท่ีเกษตรกรสนใจปรับเปล่ียน และหาก
เกษตรกรไม่มีความมั่นใจหรือเช่ือมั่น เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าไปสร้างการรับรู้ โดยให้เกษตรกร
ทราบว่าการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนต่ำ มีความเส่ียงสูง และการปรับเปล่ียนจะให้ผลตอบแทนดีกว่า 
ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกษตรกรนำไปใช้เมื่อทำการปรับเปล่ียน 

การพัฒนาต่อยอดโครงการอื่นๆ ในอนาคต จากยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า โดยมีเป้าหมายให้การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและสินค้า
เกษตรมีมาตรฐาน เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการ
ผลิตท่ีค่อนข้างสูง ประกอบกับปัญหาโรค แมลง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ หรือแม้แต่ในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมมาก 
(S1) และพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) หากไม่ได้รับการบริหารจัดการพื้นท่ีท่ีถูกต้องเหมาะสม มีผลทำให้
ผลผลิตท่ีได้มีปริมาณน้อยและมีคุณภาพต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ จากการท่ีกรมพัฒนาท่ีดินได้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-
Map) ซึ่งเป็น 1 ในนโยบายสำคัญของกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาท่ีดินเป็นผู้ประสานงาน
และรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ประมง ปศุสัตว์ และให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน
บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการขับเคล่ือน ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมท้ังได้จัดทำแผนท่ีเกษตรเพื่อ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map) เพื่อใช้เป็นแผนท่ีสำหรับบริหาร
จัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และ
อุปทาน แผนท่ีดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นท่ีในการเพาะปลูกพืชของแต่ละพื้นท่ีของประเทศ ว่ามีความ
เหมาะสมกับชนิดของดิน ปริมาณน้ำ ชนิดพืชหรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องมีการปรับเปล่ียนให้เกิดความ
สมดุล เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอนาคตได้ สามารถช่วยแก้ปัญหา
ของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด ในขณะเดียวกันกรมพัฒนาท่ีท่ีดิน ยังเล็งเห็นถึงเกษตรกรอีกจำนวนมากท่ีทำการเกษตร
อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมาก (S1) และพื้นท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) แต่ยังขาดการบริหาร
จัดการท่ีถูกต้องและมีความประสงค์จะปรับเปล่ียนพื้นท่ีและรับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าท่ีคำนึงถึง
สภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
สินค้าเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้วย โดยมีวัตถุประสงค์    1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นท่ีท่ี
มีศักยภาพ ได้แก่ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมาก (S1) และพื้นท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) ให้ได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี สังคม และเศรษฐกิจ และตามความต้องการของเกษตรกร 2) เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของพื้นท่ี  
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