
1 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri map) ด้านการประมงปี 2560 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

นั้นเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ การท านาข้าวและการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวต่าง ๆ แต่การเลี้ยงสัตว์น้ า ต่างจากการผลิตตามที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติตามกันมา แต่ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายลงไปเป็นอย่างมาก น ามาสู่การเสียสมดุล ปัญหาราคา
ผลผลิตที่ตกต่ ากลับยิ่งตอกย้ าว่า บัดนี้ การท านาข้าวหรือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เชิงเดี่ยวนั้น มิใช่อาชีพที่
เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับทุก ๆ คน ทุก ๆ พื้นที่เสมอไป ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมองหาทางเลือกอ่ืน ๆ มาใช้
เพ่ือทดแทนความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการท านาข้าว  หรือการเพาะปลูกพืช เชิงเดี่ยว  โดยพื้นที่ไม่เหมาะสมจะ
ท าให้มีต้นทุนสูง และผลผลิตต่ า ไปสู่กิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยรัฐบาล นโยบายการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง ” (Zoning by Agri-Map) เป็นนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาหลาย  ๆ อย่างในภาคการเกษตรไทย โดยการใช้แนวทางการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่จะปลูกว่าสอดคล้องเหมาะสมกัน
หรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพได้อย่างไร ทางหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง
ก็จะเข้ามาช่วยเสนอแนวทางเลือกใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 

กรมประมง เป็นหน่วยงาน ที่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ี ๆ เหมาะสม  และสร้างอาชีพ
สร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ ๆ เหมาะสมกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามนโยบายเกษตรโซนนิ่ง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้น าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมด้านการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด้วยเหตุนี้กรมประมงจึงมีแนวคิด
ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช เชิงเดี่ยว  หรือการท านาข้าว และ
เพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสามารถพัฒนาเป็นจุดสาธิตด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือ ส่งเสริมเ กษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจ เชิงเดี่ยว 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมี
ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  - ด าเนินการในพ้ืนที่ 31 จังหวัด 
  - พ้ืนที่ด าเนินการ 3,000 ไร่ 
  - เกษตรกร 2,213 ราย 
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 4.1 การบริหารโครงการฯ  
  1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
โครงการฯ 
  2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานประมง
จังหวัด 
  3. ส านักงานประมงจังหวัดด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 31 จังหวัด 
รวมทั้งสิ้น 3,000 ไร่ ร่วมกับ SC โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร ดังนี้ 
   (1) เป็นเกษตรกรรายย่อยท่ีมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง และที่ดินอยู่ในพื้นท่ี  
ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) กับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) 
   (2) มีบ่อน้ าขนาดพ้ืนที่บ่อไม่น้อยกว่า 0.25 ไร่ ความลึกไม่เกิน 2 เมตร และมีน้ าใน
บ่อไม่น้อยกว่า 8 เดือน (ความลึกของน้ าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร)  หรือที่มีบ่อจากการลดพื้นที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) มาท าการเลี้ยงสัตว์น้ า และ/หรือเกษตรกรที่ประสงค์ด าเนิน
กิจกรรมไร่นาสวนผสม และมีการขุดบ่อซึ่งด าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2558/2559 
   (3) มีเงินทุนสามารถลงทุนประกอบกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าได้ตลอดระยะเวลาการ
เลี้ยง 
   (4) ยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง  
  4. ติดตาม ประเมินผล โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบในส่วนกลางและจังหวัด ก ากับและ
ติดตามการด าเนินโครงการฯ ทุกเดือน 
  5. สรุปผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ  
 4.2 การด าเนินงานในพ้ืนที่  
  1. ด าเนินการส่งเสริม แนะน า และถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสม
มีมูลค่า และเป็นที่ต้องการของตลาดและเก็บข้อมูลพิกัด UTM ที่ตั้งฟาร์มของเกษตรกร 
  2. จัดท าแผนการผลิตและการตลาด เพื่อให้การเพาะเลี้ยงสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนให้แก่เกษตรกรรายละ 1,600 บาท 
  3. สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถด าเนินการเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรภายในชุมชนได้ 
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5. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรม 
2559 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การบริหารโครงการ                           
1.1 จัดท าคู่มือ                           

1.2 จัดประชุมช้ีแจง
โครงการฯ     

  

                    
1.3 คัดเลือกเกษตรกร                           

1.4 การติดตามและ
ประเมินผล       

  

                  
1.5 การสรุปผล                           
2. การด าเนินโครงการฯ                           
2.1 การส่งเสริม แนะน า 
ถ่ายทอดให้ความรู้       

  
                  

2.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต                           
3. จัดท าศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ                           

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ 31 จังหวัด 

    
ล าดับที่ จังหวัด 

เกษตรกร พื้นที่ 

(ราย) (ไร่) 
1 จังหวัดปราจีนบุรี 23 307 
2 จังหวัดนครนายก 8 43 
3 จังหวัดราชบุรี 11 7.5 
4 จังหวัดสุพรรณบุรี 3 19 
5 จังหวัดเพชรบุรี 12 60.25 
6 จังหวัดพัทลุง 11 15.5 
7 จังหวัดสงขลา 3 1.5 
8 จังหวัดยะลา 1 5 
9 จังหวัดหนองคาย 10 7.25 

10 จังหวัดเลย 77 41.25 
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ล าดับที่ จังหวัด 
เกษตรกร พื้นที่ 

(ราย) (ไร่) 
11 จังหวัดสกลนคร 3 1.5 
12 จังหวัดมุกดาหาร 51 222 
13 จังหวัดขอนแก่น 779 515 
14 จังหวัดมหาสารคาม 822 1,046.5 
15 จังหวัดร้อยเอ็ด 100 481.25 
16 จังหวัดกาฬสินธุ์ 64 32 
17 จังหวัดอุบลราชธานี 1 0.5 
18 จังหวัดศรีสะเกษ 2 1.25 
19 จังหวัดยโสธร 1 1 
20 จังหวัดนครราชสีมา 30 14.5 
21 จังหวัดบุรีรัมย์ 70 59 
22 จังหวัดชัยภูมิ 7 8 
23 จังหวัดเชียงใหม่ 1 4 
24 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 0.5 
25 จังหวัดพิษณุโลก 6 3.75 
26 จังหวัดสุโขทัย 7 14.5 
27 จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 6.5 
28 จังหวัดก าแพงเพชร 1 3 
29 จังหวัดอุทัยธานี 42 42 
30 จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 11 
31 จังหวัดพิจิตร 50 25 

รวม 2,213 3,000 
 
8. งบประมาณ 
งบประมาณโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri map) ด้านการประมงปี 2560 ทั้งสิ้น 
4,272,000 บาท โดยจ าแนกเป็น 
 1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ =       731,200    บาท 
 2. ค่าจัดหาปัจจัยการผลิต ( 2,213 ราย x 1,600 บาท)     =     3,540,800    บาท 
                                รวมท้ังสิ้น        4,272,000    บาท 
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9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กรมประมง (กอง นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  ส านักงานประมงจังหวัด  
31 จังหวัด และกองตรวจราชการ) 
 
10. การประเมินผลโครงการฯ 
 9.1 การประเมินผลด้านปริมาณ 
       ประเมินผลจ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 2,213 ราย สามารถประเมิน
ได้ในเดือนสิงหาคม 2560 
 9.2 การประเมินด้านคุณภาพ  
  เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ าไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม / ไร่ ประเมินได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 
2560 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต  
  เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสามารถปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์น้ าได้ จ านวน 2,213 ราย 
 10.2 ผลลัพธ์  
  เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีอาหารโปรตีนจากปลาไว้บริโภคในครอบครัว  
 10.3 ผลกระทบ  
  สามารถจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงในพ้ืนที่ ให้เกษตรกรในชุมชนสามารถหา
ความรู้ น าไปปรับใช้กับพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


