
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว

ป พ.ศ. 2562



การขบัเคลื่อนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก

(Zoning by Agri-Map)

 ปญหาพ้ืนท่ีทําการผลิตไมเหมาะสม(N) ท้ังหมด 14.52 ลานไร (ขาว 8.54 ยางพารา 

3.84 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 0.517 มันสําปะหลัง 0.409) 

 แผน กษ. 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 6 ลานไร

 แผน กษ. 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 1.5 ลานไร

 แผน กษ. 1 ป (พ.ศ. 2562) ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 0.3 ลานไร



การขบัเคลื่อนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (ต่อ) 
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก

(Zoning by Agri-Map)

กปศ. รวมบูรณาการดําเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 

1) ปรับโครงสรางการผลิต

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม : 2 โครงการยอย ดังน้ี

3.1) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทํานาไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการประกอบ

อาชีพปศุสัตว ดําเนินการตอเน่ือง พ.ศ. 2559-2565 เปาหมายปรับเปลี่ยน

พ้ืนที่ 75,000 ไร 

3.2) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เปาหมายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 44,000 ไร ***



โครงการปรบัเปลีย่นพื้นที่สาํหรบัปลูกพชือาหารสตัว ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลดพื้นทีท่าํนาไม่เหมาะสม (N) หรอื        

เหมาะสมนอ้ย (S3) 

เป้าหมาย 44,000 ไร่                       

(51 จงัหวดั) 

ปลูกขา้วโพดพรอ้มฝกั เมลด็ขา้วโพด หญา้เนเปียร์

หญา้แพงโกลา และมนัสาํปะหลงั

งบประมาณ 96.38 ลา้นบาท (งบอดุหนุน 88 ลา้นบาท

งบดาํเนินงาน 8.38 ลา้นบาท)  



ภาค
พื้นที่ไมเหมาะสม*

(ไร)

เปาหมายโครงการฯ 

(ไร)

ภาคกลาง 370,497 2,300

ตะวันออก 378,265 1,400

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,198,550 31,300

ภาคเหนือ 2,046,213 8,300

ภาคใต 65,543 700

รวม 11,059,065 44,000

หมายเหต:ุ *กรมพฒันาทีด่นิ (2561)



การประชาสมัพนัธ ์รบัสมคัร และตรวจสอบคณุสมบตัเิกษตรกร

เขา้ร่วมโครงการฯ 

รอบแรก: ปดรับสมัครเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

เกษตรกรสมัคร 3,694 ราย 14,903 ไร รอยละ 33.87 ของพ้ืนที่เปาหมาย
รอบที่ 2: ขยายระยะเวลาปดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 (ตามหนังสือ 

กรมปศุสัตว ดวนที่สุดที่ กษ 0614/ว 606 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) ขอมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 

2562  

เกษตรกรสมัคร 5,156 ราย 23,433 ไร รอยละ 53.26 ของพ้ืนที่เปาหมาย

ผานการตรวจสอบคุณสมบัติในพ้ืนที่ 31 จังหวัด 3,499 ราย 22,228.50 ไร รอยละ 50.52
ของพ้ืนที่เปาหมาย



การประชาสมัพนัธ ์รบัสมคัร และตรวจสอบคณุสมบตัเิกษตรกร (ต่อ)

ปศข. แผน (ไร)่ ผล (ไร)่ รอ้ยละ

1 (ชยันาท/ลพบรุ/ีสระบรุ)ี 700 - -

2 (สระแกว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี) 1,400 1,234.00 88.14

3 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ) 14,800 5,415.50 36.59

4 (มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร รอยเอ็ด เลย หนองคาย บึงกาฬ 

สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลําภู นครพนม)

16,500 12,635.00 76.58

5 (เชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา) 2,200 310.75 14.13

6 (พิจิตร นครสวรรค เพชรบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร อุตรดิตถ 

อุทัยธานี)

6,100 2,596.25 42.56

7 (สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี) 1,600 26.00 1.63

8 (พทัลงุ) 200 11.00 5.50

9 (สตูล สงขลา) 500 - -

รวม 44,000 22,228.50 50.52

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที ่5 กมุภาพนัธ ์2562



1. เกษตรกรขาดคุณสมบัติ เชนไมไดขึ้นทะเบียน ทบก01

2. พ้ืนที่ไมไดทําการเกษตร เชน นาราง

3. เกษตรกรขาดทักษะ

4. เกษตรกรขาดความเชื่อม่ัน เชน ดานการตลาด ผลตอบแทน

ปญหา – อุปสรรค



แนวทางการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกเพือ่กระตุน้การรบั

สมคัรเกษตรกรเป้าหมาย



จดักจิกรรมเพื่อกระตุน้เกษตรกรเขา้รว่มโครงการ 

 จํานวน 4 คร้ัง

 คร้ังที่ 1 ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 2

 คร้ังที่ 2 ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 3

 คร้ังที่ 3 ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 4

 คร้ังที่ 4 ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 5

* ท้ังนี้ สอส. ใหขอมูลการผลิตและผลตอบแทน 
* เชิญตัวแทนผูรับซ้ือผลผลิตรวมใหความม่ันใจดานการตลาด



ขอบคุณ
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