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คู่มือการใช้ 
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

 
บทนํา  

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรจากทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือบริหาร 

จัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนา
เพ่ิมความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน ครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่สําคัญเป็นการนําเทคโนโลยีเข้า
มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยใน
รายพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

ความเป็นมา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายเรื่องการจัดทําแผนที่สารสนเทศทางน้ํา 

(Information Waterway Map: IWM) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้ําของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยให้บูรณาการทํางานร่วมกัน จํานวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย  กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ทั้งน้ีได้เชิญ ผู้แทน 3 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุมหารือ
แนวทางการดําเนินงานการจัดทําแผนที่ทางน้ําและข้อมูลที่ใช้ดําเนินการ ข้อสรุปเบ้ืองต้นดังน้ี 

1. กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ดําเนินการจัดส่งข้อมูลแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบพร้อมพิกัด มาให้กรมชลประทานดําเนินการจัดทําแผนที่สารสนเทศทางนํ้า 
(Information Waterway Map: IWM)  

2. กรมชลประทาน ดําเนินการยกร่างคําสั่งคณะทํางานจัดทําแผนที่สารสนเทศทางนํ้า (Information 
Waterway Map: IWM) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ลงนามในคําสั่ง 

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรส ิทธ ิ  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ได้ร่วมพิจารณาและให้นโยบายขยายผลการดําเนินงาน สู่แผนที่เกษตรเพ่ือการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management: Agri-Map) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็น
แผนที่ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร และบูรณาการข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ในทุกหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต่อไป ซึ่งในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2559 
วันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีการนําเสนอ Agri-Map ซึ่งดําเนินการจัดทําเป็นแผนที่จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัด
นําร่อง เพ่ือสื่อสารนโยบายแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก กับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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วัตถุประสงค์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในการจัดทํา Agri-Map เพ่ือจัดทําแผนที่สําหรับบริหารจัด

การเกษตรไทย โดยข้อมูลที่นําเข้าจะประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเกษตรและด้านการพาณิชย์ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การวิเคราะห์จําเป็นต้องคํานึงถึงสมดุลของทรัพยากรการผลิต (ดิน นํ้า พืช) 
ผลผลิต อุปสงค์ และอุปทาน รวมทั้งปัจจัยการผลิต จึงจะทําให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปลูกพืช ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์น้ันๆ 

 
กรอบแนวคิดแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก  

1. เป็นแผนที่สําหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและใน
อนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน 

2. มี 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลื่อน) และระดับศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ปฏิบัติการ) 

 
 
หลักการและการดําเนินการตามกรอบแนวคิด 
 วิเคราะห์ข้อมูลนําเข้า โดยจัดทําเป็นแผนที่รายจังหวัด ประกอบด้วย 

1. ขอบเขตการปกครอง 
2. แผนที่แสดงพ้ืนที่สามมิติ 
3. การใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
4. พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญในจังหวัด  4 ชนิดพืช 
5. พ้ืนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจสําคัญ ที่ปลูกในปัจจุบัน 
6. พ้ืนที่ดินปัญหา 
7.  พืชทดแทนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน 
8. แหล่งนํ้าผิวดิน 
9. แหล่งนํ้าใต้ดินหรือบ่อบาดาล  
10. แผนการพัฒนาแหล่งนํ้าระหว่างปี พ.ศ.2560-2569 
11. เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
12. เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
13. โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร 
14. ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร 

Agri-Map ที่จะจัดทําขึ้นน้ี สามารถเพ่ิมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา เน่ืองจากในธรรมชาติจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยในเบ้ืองต้นต้ังเป้าให้มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี 
เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคตได้ 
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ตัวอย่างรายละเอียดของแผนที่มีดังต่อไปน้ี 

1. แผนท่ีขอบเขตการปกครอง 

 
 

เป็นข้อมูลขอบเขตการปกครองของจังหวัด ที่มีรายละเอียดของขอบเขตอําเภอพร้อมช่ืออําเภอ 
ขอบเขตตําบล แต่ไม่ได้บอกช่ือตําบลด้วยขนาดของแผนที่มีขนาดเล็ก และมีตารางสรุปจํานวนอําเภอ 
ตําบลและหมู่บ้าน ตามทําเนียบท้องที่ กรมการปกครอง 2555  ซึ่งบางจังหวัดอาจมีจํานวนอําเภอ ตําบล 
หมู่บ้านเพ่ิมขึ้นได้หลังปี พุทธศักราช 2555 
   ในแผนที่น้ีจะแสดงจุดที่ต้ังของอําเภอโดยประมาณ แสดงถนนสายหลักที่เช่ือมต่อระหว่างอําเภอกับ
จังหวัด หรืออําเภอต่ออําเภอใกล้เคียง  แสดงจุดที่ต้ังของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร ที่เป็นศูนย์หลักของ 882 ศูนย์ฯ 
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2. แผนท่ีแสดงพื้นที่ 3 มิติ 

 
  
 เป็นข้อมูลภาพนูนตํ่า ที่นําขอบเขตการปกครองไปซ้อนทับกับความสูงตํ่าของสภาพพ้ืนที่ ในจังหวัด เพ่ือให้
เห็นความสูงตํ่าของสภาพพ้ืนที่โดยประมาณ ซึ่งทําให้เห็นภาพจําลองว่าภูเขา - อยู่ในส่วนใดของจังหวัด 
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3. แผนท่ีการใช้ที่ดิน 

 
  
 เป็นข้อมูลแสดงประเภทของการใช้ที่ดินทั่วไปในจังหวัด ที่แยกประเภทหลักๆ ออกเป็น พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่า พ้ืนที่นํ้า และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด สําหรับพ้ืนที่เกษตรกรรม
น้ัน แบ่งออกเป็น พ้ืนที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้า และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
เป็นต้น 
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4. แผนท่ีพื้นที่ป่าไม้ 
 

 
 

พ้ืนที่ป่าไม้ (Forest land) บริเวณที่มีต้นไม้ (Tree) หลายชนิด ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น 
และกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณน้ัน เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและนํ้า มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีต้นไม้สูง
ตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป มีเรือนยอดปกคลุม ร้อยละ 30 ขึ้นไป (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน), 2554) หรือพื้นที่ป่าที่ชุมชนปลูกและ/หรืออนุรักษ์ไว้ก็นับรวมเป็นพื้นที่ป่าไม้ด้วย 
ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบ (ป่าดิบชิ้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา) ป่าผลัดใบ (ป่าเบญจพรรณ
และป่าเต็งรัง) ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าปลูก วนเกษตร และป่าชายหาด โดยมีพ้ืนที่อย่างน้อย 10 ไร่ แต่
ทั้งนี้มิได้นับเอาป่าละเมาะ หรือต้นไม้สองข้างทางคมนาคม หรือที่ยืนต้นอยู่ตามหัวไร่ปลายนา หรือที่
ขึ้นอยู่ในสวนสาธารณะ ป่าบุงป่าทาม (M2) และป่าในสถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ (U3) เช่น 
วัดป่า ให้เป็นป่าด้วย  
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5. แผนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 
  
 เป็นข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญภายในจังหวัด โดยพิจารณาเลือกชนิดพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 
ชนิดพืช มาแสดง เพ่ือให้เห็นภาพรวมว่าพืชเศรษฐกิจต่างๆ 4 ชนิดน้ี กระจายตัวอยู่บริเวณใดบ้าง เป็น
ข้อมูลที่ได้จากการแปลภาพจากดาวเทียม และการสํารวจภาคสนามประกอบ 
 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจน้ีคิดเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายเท่าน้ัน 
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6. แผนท่ีพื้นที่ปลูกทุเรียน เงาะ และมังคุด ในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
 

 
  

 เป็นข้อมูลพ้ืนทีป่ลูกทุเรียน เงาะและมังคุด  จําแนกตามลักษณะดินและภูมิอากาศ ประกอบกับปัจจัย
ความต้องการในการเจริญเติบโตของทุเรียน เงาะและมังคุด แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  คือ 

 1) พ้ืนที่ปลูกทุเรียน เงาะและมังคุด ในพ้ืนที่เหมาะสม (S1 หรือ S2)  
 2) พ้ืนที่ปลูกทุเรียน เงาะและมงัคุด ในพ้ืนที่ไมเ่หมาะสม (S3 หรือ N)  

 และมีคําแนะนําการจัดการดินและพืชโดยทั่วๆ ไป เพ่ือแก้ปัญหาหรืออุปสรรค ในพ้ืนที่ปลูกทุเรียน เงาะ
และมังคุด ที่ไม่เหมาะสม 

 
 

หมายเหตุ S1 หมายถึง เหมาะสมดี 
 S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 S3 หมายถึง ไม่ค่อยเหมาะสม 

 N หมายถึง ไม่เหมาะสม 
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7. แผนท่ีปลูกมันสําปะหลังในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 

 
  
 เป็นข้อมูลพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง จําแนกตามลักษณะดินและภูมิอากาศ ประกอบกับปัจจัยความ
ต้องการในการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  คือ 
 1) พ้ืนที่ปลูกมนัสําปะหลังในพ้ืนที่เหมาะสม (S1 หรือ S2)  
 2) พ้ืนที่ปลูกมนัสําปะหลังในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N)  
และมีข้อแนะนําการจัดการดินและพืชเบ้ืองต้น สําหรับการปลกูมันสําปะหลังในพ้ืนทีท่ี่ไม่เหมาะสม  ในแผนที่น้ี
ยังได้แสดง แหล่งนํ้า และ พ้ืนที่ชลประทาน ไว้ด้วย 
 
 
หมายเหตุ S1 หมายถึง เหมาะสมดี 
 S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 S3 หมายถึง ไม่ค่อยเหมาะสม 
 N หมายถึง ไม่เหมาะสม 
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8. แผนท่ีปลูกลาํไยในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 
 

 
  
 เป็นข้อมูลพ้ืนที่ปลูกลําไยในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จําแนกตามลักษณะดินและภูมิอากาศ ประกอบ
กับปัจจัยความต้องการในการเจริญเติบโตของลําไย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1) พ้ืนที่ปลูกลําไยในพ้ืนที่เหมาะสม (S1 หรือ S2) 
2) พ้ืนที่ปลูกลําไยในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) 

และมีข้อแนะนําการจัดการดินและพืชเบ้ืองต้น สําหรับการปลูกลําไยในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม       
ในแผนที่น้ียังได้แสดง แหล่งนํ้า และ พ้ืนทีช่ลประทาน ไว้ด้วย 
 
 
หมายเหตุ S1 หมายถึง เหมาะสมดี 
 S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 S3 หมายถึง ไม่ค่อยเหมาะสม 
 N หมายถึง ไม่เหมาะสม 
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9. แผนท่ีปลูกยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่างๆ

 
  
 เป็นข้อมูลพ้ืนทีป่ลูกยางพารา จําแนกตามลักษณะดินและภูมิอากาศ ประกอบกับปัจจัยความต้องการใน
การเจริญเติบโตของยางพารา แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  คือ 

1) พ้ืนที่ปลูกยางพาราในพ้ืนที่เหมาะสม (S1 หรือ S2) 
2) พ้ืนที่ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) 

และมีข้อแนะนําการจัดการดินและพืชเบ้ืองต้น สําหรับการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่ไมเ่หมาะสม   
ในแผนที่น้ียังได้แสดง แหล่งนํ้า และ พ้ืนทีช่ลประทาน ไว้ด้วย 
 
 
หมายเหตุ S1 หมายถึง เหมาะสมดี 
 S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 S3 หมายถึง ไม่ค่อยเหมาะสม 
 N หมายถึง ไม่เหมาะสม 
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10.  แผนท่ีดินปัญหา 

 
 เป็นข้อมูลสมบัติของดินที่มีปัญหาต่อการเกษตรในจังหวัด ซึ่งได้จากการวิเคราะห์และแปลผลจาก
ข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย ปีพ.ศ.2558 บนพ้ืนฐานของข้อมูลกลุ่มชุดดิน 
มาตราส่วน 1 : 25,000 โดยกําหนดให้แสดงผลข้อมูลที่ดินมีปัญหาเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขต
ป่าไม้ตามกฎหมายเท่าน้ัน ทั้งน้ีได้จําแนกดินปัญหาต่อการเกษตรกรรมออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1) ดินต้ืน หมายถึง ดินที่มีช้ันลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินมากกว่า 35 % หรือ
พบช้ันดินพ้ืน หรือช้ันปูนมาร์ล ต้ืนกว่า 50 ซม. เป็นอุปสรรคต่อการเจริญของรากพืช 

2) ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเน้ือดินเป็นทรายเป็นช้ันหนามากกว่า 50 ซม. มีข้อจํากัดด้านการกัก
เก็บนํ้าและธาตุอาหาร 

3) ดินอินทรีย์ หมายถึง ดินที่เกิดจากการทับถมของอินทรีย์สารที่ยังไม่ย่อยสลายเป็นช้ันหนา มักพบ
ในพ้ืนที่พรุและป่าชายเลน 

4) ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายนํ้าได้อยู่มาก จนมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช มีค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายดินมากกว่า 2 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร 

5) ดินเปรี้ยวจัด เกินจากอิทธิพลของสารประกอบกํามะถันในหน้าตัดดิน ทําให้ดินเป็นกรดจัด มีผล
ต่อการใช้ประโยชน์ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ตลอดจนความเป็นพิษของธาตุเหล็ก มักพบใน
พ้ืนที่มีนํ้าทะเลท่วมถึงในอดีตและปัจจุบัน 

6) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % มีปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของ
ดิน 
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11.  แผนท่ีแหล่งน้ําผิวดิน 

 
  
 เป็นข้อมูลการกระจายตัวของแหล่งนํ้าผิวดิน ซึ่งเป็นข้อมูลจาก ชป. - พด. ประกอบด้วย อ่างเก็บนํ้าและ
แหล่งนํ้าธรรมชาติ ทางน้ําที่มี - พ้ืนที่ชลประทาน จุดที่ต้ังของแหล่งนํ้าในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน จุดที่ต้ัง
ของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จุดที่ต้ังของโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า
ของกรมทรัพยากรนํ้า 
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12.  แผนท่ีแหล่งน้ําใต้ดิน (บ่อบาดาล) 

 
  
 เป็นข้อมูลแสดงจุดที่ต้ังของบ่อบาดาล เห็นการกระจายตัวของบ่อบาดาล ที่ดําเนินการโดยกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล มีตารางสรุปจํานวนบ่อบาดาลในแต่ละอําเภอ  
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13.  แผนท่ีโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา พ.ศ.2560 - 2569 

 
  
 เป็นข้อมูลแสดงพื้นที่ชลประทานที่คาดว่าจะพัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ปี 2558 - 2569 กรมชลประทาน โดยจะแสดงพื้นที่และตําแหน่งของโครงการชลประทาน 
ที่จะพัฒนาในอนาคต  

  

2569
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14.  แผนท่ีเขตความเหมาะสมสาํหรับการเพาะเลีย้งกุ้งทะเล 
 

 
 

 เป็นแผนที่แสดงเขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เช่น กุ้งกุลาดํา กุ้งขาว เป็นต้น โดย
ใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน การระบายนํ้าของดิน ลักษณะเนื้อดิน ความ
ลาดชันของพ้ืนที่ ลํานํ้าและเส้นทางนํ้า เส้นทางคมนาคม และปริมาณฝน ซึ่งจําแนกระดับความเหมาะสม
เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) เหมาะสมปานกลาง 
2) เหมาะสมสูง 

และยังมีข้อมูลของอ่างเก็บนํ้าและพ้ืนที่ชลประทานในแผนที่น้ีด้วย 
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15.  แผนท่ีเขตความเหมาะสมสาํหรับการเพาะเลีย้งสัตว์น้ําจืด 
 

 
 

 เป็นแผนที่แสดงเขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด เช่น ปลานิล  ปลาตะเพียน  
ปลาดุก กุ้งก้ามกราม เป็นต้น โดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  
การระบายนํ้าของดิน ลักษณะเนื้อดิน ความลาดชันของพ้ืนที่ ลํานํ้าและเส้นทางนํ้า เส้นทางคมนาคม และ
ปริมาณฝน ซึ่งจําแนกระดับความเหมาะสมเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) เหมาะสมปานกลาง  
2) เหมาะสมสูง  
3) เหมาะสมสูงที่สุด  

และยังมีข้อมูลของอ่างเก็บนํ้าและพ้ืนที่ชลประทานในแผนที่น้ีด้วย 
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16. แผนท่ีแสดงทีต้ั่งโรงงานด้านการเกษตร 
 

 
 
 คํานิยาม"เป็นข้อมูลแหล่งที่ต้ังของสมาชิกที่สําคัญในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายน้ํา
ของสถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน เช่น ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ท่าข้าว ลานมัน ลานเท ล้ง ตลาดสด ตลาดกลาง 
ห้างค้าปลีก/ค้าส่งสมัยใหม่ โรงงานแปรรูป ห้องเย็น ไซโล และผู้ส่งออก เป็นต้น  รวมถึง ข้อมูลโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ที่สําคัญ โดยเน้นสินค้าเกษตร 5 อันดับแรกในผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross 
Provincial Product: GPP) ดังน้ัน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานสินค้าเกษตร (Logistics & Supply Chain Management: L&SCM) ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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17.  แผนท่ีครัวเรอืนเกษตรกรและรายได้-หนีส้ินภาคการเกษตร 
 

 
 
 แผนที่แสดงข้อมูลจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายได้-หน้ีสินในภาคการเกษตรดังน้ี 

รายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีรายอําเภอ กับ รายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อปีของจังหวัด โดยใช้สัญลักษณ์ วงกลม  โดยสีเขียวคือรายได้เฉลี่ยของอําเภอสูงกว่ารายได้เฉลี่ย
ของทั้งจังหวัด สีแดงคือ    รายได้เฉลี่ยของอําเภอน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยของทั้งจังหวัด         

หน้ีสินในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีรายอําเภอ กับ หน้ีในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
ต่อปีของจังหวัด โดยใช้สัญลักษณ์ สามเหลี่ยม  โดยสีเขียวคือหน้ีสินเฉลี่ยของอําเภอน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยของ
ทั้งจังหวัด    สีแดงคือ หน้ีสินเฉลี่ยของอําเภอสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของทั้งจังหวัด 
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18.  แผนท่ีลักษณะการถือครองที่ดิน 
 

 
 
 เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่แสดงถึงลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรว่า เป็นของตนเอง หรือ เช่า หรือ
เป็นที่สาธารณประโยชน์  และแสดงข้อมูลจํานวนครัวเรือนเกษตรกร 
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การนําข้อมูลแผนที่เขตเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการผลิตพืชน้ัน  ในแผนที่น้ีจะแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) บริเวณที่มีความเหมาะสม  
2) บริเวณที่ไม่มีความเหมาะสม 

 การพิจารณาแบบที่เพ่ือจะส่งเสริมพัฒนาการเกษตรน้ัน  มีดังน้ี 
1) กรณีมีการผลิตสินค้าชนิดน้ันๆ อยู่ในเขตเหมาะสมอยู่แล้ว  ควรทําดังน้ี 

1.1 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  โดยการให้องค์ความรู้ ข้อมูลด้านการผลิตทาง
การเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือประสิทธิภาพการผลิต   
1.2 ลดต้นทุนการผลิต การดําเนินงานเรื่องพันธ์ุดี  การจัดทําเขตปลอดโรค การค้นหาผู้ประสบ
ความสําเร็จในการทําอาชีพการเกษตรแต่ละด้านในมิติประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผลผลิตต่อ
ไร่  เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบท่ีใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงของเกษตรกรใกล้เคียง 
รวมถึงการนําพาเกษตรกรเรียนรู้จากแปลงต้นแบบ เพ่ือพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP  เป็น
ต้น 
 

2) กรณีมีการผลิตสินค้าชนิดอ่ืนๆ  อยู่ในเขตไม่เหมาะสม ควรปรับเปลี่ยนมาผลิตสินค้าเกษตรที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า  โดยจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนชนิดสินค้าด้วยความสมัครใจ  โดยส่งเสริม
แนะนําข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว  และเสนอเป็นเมนูทางเลือกที่แสดงโอกาสที่เกษตรกรจะได้รับ
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น  และความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนมาเป็นการผลิตที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  เช่น 
 2.1 การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง  เช่น  อ้อย  ไม้ผล  พืชผัก  หรือพืช
สมุนไพร  ตลอดจนพืชพลังงาน   
 2.2 การทําปศุสัตว์  ได้แก่  โคเน้ือ  สุกร  ไก่เน้ือ  ไก่ไข่   
 2.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  ได้แก่  ปลานิล  ปลาน้ําจืด   
 2.4 การปรับเปลี่ยนการทําการผลิตแบบเกษตรผสมผสานเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
และลดผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี  รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  เป็นต้น  
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ตัวอย่างการปรับเปลี่ยน พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกขา้ว 




