
  คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)  

1. คุณสมบัติและบทบาทหนาท่ีของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานราชการ อยูในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี

ภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ รวมท้ังจัดทําและ

ใหบริการขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรอยางถูกตอง เพ่ือใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีผลผลิต

สมบูรณ สามารถแขงขันกับตางประเทศได 

จากภารกิจท่ีกลาวมาขางตน ทําใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจําเปนตองไดรับความรวมมือ ในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคจากหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลพ้ืนฐานในสวนภูมิภาคเพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจําเปนตองไดรับความรวมมือจาก

เกษตรกร ผูมีศักยภาพในทองถ่ิน เพ่ือเปนตัวแทนในการดําเนินงาน ตามทองท่ี ท่ีอยูในถ่ินฐานของเกษตรกร

เหลานั้น จึงไดมีการแตงตั้งเศรษฐกิจการเกษตรอาสาข้ึน  

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา  หมายถึง  เกษตรกรหรือบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกหรือสมัครใจเขามาเปน

อาสาสมัครภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกําหนด เพ่ือเปนเครือขายในการ

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรียกโดยยอวา “ศกอ.” 

1.1 คุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

 เพ่ือใหไดมาซ่ึง ศกอ. ท่ีมีศักยภาพในทองท่ีนั้นๆ จึงตองมีการกําหนดคุณสมบัติ เพ่ือใหได ศกอ. ตรงตาม

วัตถุประสงคในการจัดตั้งอยางแทจริงคุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสามีดังตอไปนี้ 

(1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณข้ึนไป 

(3)  มีความสมัครใจและรักท่ีจะทํางานเปนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(4)  มีความรูอานออกเขียนได 

(5)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเสียสละ บําเพ็ญตนเพ่ือสวนรวมเปนท่ีตั้ง มีความสนใจและตั้งใจท่ี 

จะปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ี และ ความรับผิดชบอของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(6)  ตองผานการปฐมนิเทศ 

1.2 การคัดเลือกเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

 เม่ือไดผูประสงคจะสมัคร ศกอ. แลว จําเปนตองทําการพิจารณาคัดสรร รับสมัครตามระเบียบทาง

ราชการ โดยผูสมัครจะตองดําเนินการคัดเลือก ซ่ึงคุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา คือ 

(1)  ผูมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไวขางตน ยื่นใบสมัครตอสํานักงาน ตามวัน เวลา ตามประกาศ

ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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(2)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะพิจารณาความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไข

ท่ีกําหนด 

(3)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อ ผูไดรับการคัดเลือกเปนเศรษฐกิจการเกษตร

อาสาตามหลักเกณฑ  หรือวิธีการท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกําหนด 

1.3 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

 เม่ือผูสมัคร ผูมีคุณสมบัติไดผานขบวนการคัดเลือกเขาเปน ศกอ. แลว ศกอ. จะตองผานข้ันตอนการ

อบรมและการประชุมตางๆ เพ่ือใหทราบถึงความจําเปนและความสําคัญในการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ซ่ึงรายละเอียดการอบรมตางๆ นั้น ทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะจัดการอบรมพบปะและ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมท้ังชี้แจงนโยบายท่ีมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ใหแก ศกอ. ทราบเปนระยะ เพ่ือให

การทํางานรวมกันระหวางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ ศกอ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

นโยบายจากทางราชการไดทันทวงที 

 อยางไรก็ตาม ศกอ. มีบทบาทและหนาท่ีตอการพัฒนาการเกษตรของไทยอยางมาก เปนการสนับสนุน

การทํางานของทางราชการไดเปนอยางดี ซ่ึงเศรษฐกิจการเกษตรอาสา มีบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ดังตอไปนี้        

(1)  สํารวจขอมูลการเกษตร 

(2)  รายงานภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี 

(3)  รายงานสถานการณการผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ี 

(4)  เผยแพรประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจ ของสํานักงาน 

(5)  ปฏิบัติงานตามท่ีสํานกังานมอบหมาย 

1.4 วิธีการดําเนินงานและจายคาตอบแทน 

 1.4.1 สํารวจปริมาณการผลิตสินคาเกษตร พืช ปศุสัตว และประมง 

ข้ันตอน คือ นับจดครัวเรือนผูผลิตสินคาเกษตร สุมตัวอยาง สัมภาษณขอมูลจากครัวเรือนตัวอยาง 

และตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง แนบนัย ของขอมูล    

วิธีการ 

1) จัดเก็บขอมูลจากครัวเรือนตัวอยางในหมูบานตัวอยาง ตามจํานวนท่ีกําหนดของแตละการ

สํารวจนั้นๆ 

2) จํานวนและชนิดสินคาท่ีตองจัดเก็บ เปนไปตามท่ีกําหนดในแตละการสํารวจ 

3) คาตอบแทน บุคคลภายนอกจะไดรับคาตอบแทน หมูบานละ 500 บาท 
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 1.4.2 การสํารวจผลผลิตตอไรโดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting Survey)  

ก.  โดยการใชกรอบตัวอยาง (Frame) 

กรณีสินคาเกษตรตัวอยาง มีลักษณะการปลูกเปนผืน ไมมีการยกรองหรือแปลงปลูก 

 วิธีการ 

1) การกําหนดจุดเก็บเก่ียวผลผลิต จะตองเก็บเก่ียวจากจุดสํารวจท่ีกําหนดจํานวน 2 จุด ซ่ึงจะตองเริ่ม

จากมุมของบิ้งนา 

จุดสํารวจท่ี 1 เริ่มตนจากมุมลางซายมือของบิ้งนาตัวอยาง เดินตามคันนาไปทาง ดานบน 30 กาว 

จากนั้นใหเลี้ยวขวาตั้งฉากกับคันนาเขาไปในบิ้งนาอีก 30 กาว ถือเปนจุดสํารวจท่ี 1 

จุดสํารวจท่ี 2 เริ่มตนท่ีมุมตรงขามกับบิ้งนาจุดสํารวจท่ี 1 โดยเดินตามคันนาลงมาดานลาง 30 กาว จากนั้น

เลี้ยวขวาตั้งฉากกับคันนาไปในแปลงนาอีก 30 กาว ถือเปนจุดสํารวจท่ี 2 

2) การกําหนดกรอบพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง ณ จุดสํารวจ วางกรอบตัวอยาง (Frame) ขนาด1 x 1 เมตร 

โดยวางสอดไปใตตนขาว และประกอบกรอบตัวอยางทีละดานไปทางดานซายมือใหขนานกับคันนา 

3) การเก็บเก่ียว 

- เก็บเก่ียวรวงขาว ทุกรวง ทุกตน ภายในกรอบตัวอยาง (Frame) 

- เก็บเก่ียวขาวจากจุดสํารวจ 2 จุด ใสถุงตาขาย โดยแยกผลผลิตของแตละจุดสํารวจ พรอมบันทึก

รายละเอียดลงในปายท่ีเตรียมไว 

- นําขาวมาตากแดดโดยไมตองนําออกจากถุงตาขาย ประมาณ 1-2 วัน กอนนําสงมอบเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ 

- นําผลผลิตขาวท่ีเก็บเก่ียวจากแปลงตัวอยางมอบใหแกเจาหนาท่ี 

4) คาตอบแทน บุคคลภายนอกจะไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกิน 1,000 บาทตอหมู  

ข. โดยใชแนวคันรองท่ีปลูก 

กรณีสินคาเกษตรตัวอยางมีลักษณะการปลูกเปนแถว เปนแนว ยกรองปลูก 

วิธีการ 

1) กําหนดจุดเก็บเก่ียวผลผลิต จะตองเก็บเก่ียวจากจุดสํารวจท่ีกําหนดจํานวน 2 จุด  

จุดสํารวจท่ี 1เริ่มตนจากมุมลางซายมือของแปลงตัวอยาง เดินไปตามคันนาข้ึนไปดานบน30 กาว จากนั้น

ใหเลี้ยวขวาตั้งฉากกับคันนา เดินเขาไปในแปลงตัวอยางอีก 30 กาว ถือเปนจุดสํารวจท่ี 1 

จุดสํารวจท่ี 2เริ่มตนท่ีมุมตรงขามกับจุดสํารวจท่ี 1 โดยเดินตามแนวคันนาท่ีแปลงตัวอยาง ลงมาดานลาง 30 

กาว จากนั้นเลี้ยวขวาตั้งฉากกับแนวคันนาเขาไปในแปลงตวัอยางอีก 30 กาว ถือเปนจุดสํารวจท่ี 2 
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2) กําหนดแนวรองหรือแถวตัวอยางเม่ือกําหนดจุดท่ีตรงปลายนิ้วเทาของกาวท่ี 30 ตรงกับแนวรอง

ปลูก จากนั้นใชเทปวัดความยาวของแถวปลูกขวามือท่ีผืนตัวอยางไปอีก 3 เมตร เพ่ือนับจํานวนตน 

และเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือนําผลผลิตมาชั่งน้ําหนักตอไป 

กรณีท่ีเปนขาวโพดเลี้ยงสัตว จะตองนับจํานวนฝก และเก็บเก่ียวฝก เพ่ือนํามาแกะเมล็ด พรอมชั่งน้ําหนัก

ตอไป 

3) การเก็บเก่ียว 

- เก็บเก่ียวผลผลิตท่ีแนวรองตัวอยาง ระยะ 3 เมตร 

- กรณีท่ีมีเปลือกหุมผลผลิต เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเหลอืง ใหนําผลผลิตท่ีไดใสถุงตาขาย ตาก

แดด 1-2 แดด กอนสงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

- กรณีพืชไมมีเปลือกหุมผลผลิต เชน มันสําปะหลัง สับปะรด เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตไดแลว จะนํา

ผลผลิตมาชั่งหาน้ําหนักของแตละจุด 

- น้ําหนักท่ีไดแตละจุด จดบันทึกลงในสมุดท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

- สงมอบสมุดบันทึกใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

4) คาตอบแทนของบุคคลภายนอกจะไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไมเกินหมู

ละ 1,000 บาท สาํหรับเกษตรกรเจาของแปลงตัวอยางจะไดรับคาตอบแทนเปนคาความเสียหายจากการ

ตั้งแปลง เก็บเก่ียวผลผลิตรายละ 200 บาท (2 จุด/ราย) 

1.4.3 การจัดเก็บและรายงานขอมูลสถานการณการผลิต การตลาด และราคาสินคาเกษตร ณ ไรนา 

 วิธีการ 

1) รวบรวมขอมูลสภาวะการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการพยากรณและเตือนภัย

ลวงหนา กอนถึงฤดูการเพาะปลูก ระหวางฤดูการเพาะปลูก และการเก็บเก่ียว โดยรวบรวมสภาพ

การผลิตจากการสังเกต และรายงานขอมูลท่ีเกิดข้ึน เปนประจําทุกสัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุการณ

ผิดปกติเกิดข้ึน อันมีผลกระทบตอสินคาเกษตร ดานการผลิตและราคา เชน โรคระบาด อุทกภัย 

ลักลอบนําเขา ตองรายงานขอมูลทันที 

2) รวบรวมขอมูลราคาสินคาเกษตร ณ ไรนา จากจุดสังเกตท่ีกําหนด โดยรายงานขอมูลเปนประจําทุก

สัปดาห 

3) คาตอบแทน บุคคลภายนอกจะไดรับคาตอบแทนตามจํานวนสัปดาหท่ีรายงาน แตไมเกินเดือนละ 

1,000 บาท 
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1.4.4 การบันทึกขอมูลในบัญชีฟารม  

วิธีการ 

1) บันทึกลงบัญชีฟารมตามชนิดสนิคาเกษตร ตามรายการ และระยะเวลาท่ีกําหนด ตามความเปนจริง 

2) ตรวจสอบรายการบันทึก ครบถวน ถูกตอง และสงมอบใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

3) คาตอบแทน บุคคลภายนอกจะไดรับคาตอบแทนไมเกินเดือนละ 200 บาท 

1.4.5 การตั้งแปลงสํารวจขาวระยะไกล 

วิธีการ 

1) เจาหนาท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกําหนดจุดตั้งแปลงสํารวจขาวระยะไกล โดยแปลงปลูกขาว

ท่ีกําหนดจะมีพ้ืนท่ีมากกวา 6 ไร และมีการเก็บขอมูลคาพิกัดแปลง 

2) เจาหนาท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เก็บรวบรวมขอมูลทุกระยะของการเจริญเติบโตของขาว 

ตามท่ีกําหนด เปาหมายจํานวน 5 ครั้ง 

3)เม่ือถึงระยะเก็บเก่ียวผลผลิตขาว เจาหนาท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเก็บตัวอยางตนขาว 

(Crop Cutting) และน้ําหนักแหงของผลผลิตขาว เพ่ือนํามาประมวลผล 

4) คาตอบแทน เกษตรกรเจาของแปลงสํารวจจะไดรับคาตอบแทนเปนคาชดเชยความเสียหายจากการเขา

ไปปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และคาผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว ไมเกินครั้งละ 200 บาท 

 1.4.6 การบันทึกขอมูลการบริโภคอาหารของครัวเรือน 

 วิธีการ 

1) บันทึกรายการการบรโิภคอาหาร ท้ังในรูปวัตถุดิบและอาหารปรุงแตง ลงในสมุดบันทึกรายการตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน 

2) ตรวจสอบความครบถวนของรายการท่ีบันทึกใหตรงตามความเปนจริง และสงมอบใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ 

3) คาตอบแทน บุคคลภายนอกจะไดรับคาตอบแทนตามระยะเวลาท่ีกําหนดครั้งละไมเกิน 200 บาท 

 1.4.7 การปฏิบัติงานอ่ืนๆ 

ตามท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมอบหมายใหดําเนินการ จะไดรับคาตอบแทนในอัตราเหมาจายไม

เกินวันละ 300 บาท 
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2. ความสําคัญและการใชประโยชนของขอมูลสถิติ 

ขอมูลสถิติ หมายถึง ขอเท็จจริง ท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปน ตัวเลข สัญลักษณ หรือขอความโดยเก็บบันทึก

ไว ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมนุษย เรียนรูการเก็บขอมูลสถิติ มาตั้งแตอดีต เชน การจดบันทึกชวงเวลาท่ีฝนตก 

ระดับน้ําข้ึนน้ําลงเปนตนขอมูลการเกษตร ถือเปนขอมูลสถิติชนิดหนึ่ง ท่ีครอบคลุมสาระในเรื่องการเกษตร

ท้ังหมด ไมวาจะเปนสถานการณการผลิต ปริมาณการผลิต ตนทุนการผลิต ราคาสินคา ภาวะการตลาด ความ

ตองการใชภายในภายนอกประเทศสภาพดินฟาอากาศ หรือภัยธรรมชาติ แหลงทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี ท่ีเปนความรูทางการผลิต แนวโนมการผลิตประโยชนและความสําคัญของ

ขอมูลการเกษตร ไดแก 

2.1 ประโยชนตอการตัดสินใจของเกษตรกร 

  เกษตรกรสามารถนําขอมูลทางดานการเกษตรเปนตัวชี้นําในการตัดสินใจไดวาควรจะผลิตสินคา

เกษตรชนิดใดท่ีใหผลตอบแทนมากท่ีสุดขอมูลดานการเกษตรยังสามารถ ใชเปนเครื่องมือในการตอรองราคากับ

พอคา เปรียบเทียบราคาและตนทุนของสินคาเกษตรแตละชนิดท่ีใหผลตอบแทนสูงกวาไดอีกดวย 

2.2 ประโยชนในการวางแผนพัฒนาการเกษตร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนแผนแมบทใหญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึง ประกอบดวย

แผนยอยอีกมากมาย ท้ังภาคการเกษตรและนอกการเกษตรท้ังในระดับชาติ ระดับจังหวัด หรืออาจลงลึกถึง

ระดับทองถ่ิน ตําบล โดยกําหนดกิจกรรม เพ่ือความเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด กับ

เกษตรกรและประเทศชาติ ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรดังกลาวจําเปนตองมีขอมูลพ้ืนฐานในแตละพ้ืนท่ี  

2.3 ประโยชนในการกําหนดนโยบายการเกษตร 

 เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ในดานการเกษตร จําเปนตองมีการกําหนดนโยบายทางการ

เกษตร ใหสอดคลองกับสถานการณและความจําเปนสิ่งสําคัญท่ีใชในการกําหนดโยบายก็คือ ขอมูลการเกษตร 

เพราะนโยบายตางๆ ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อท่ี ผลผลิตตอไร อันมีผลตอเนื่องมาจากสภาพดินฟา

อากาศ ราคาในการกําหนดนโยบายดังกลาว ปจจุบันภาครัฐใหความสําคัญ โดยจัดต้ังคณะกรรมการนโยบาย

เพ่ือดูแลในรายละเอียดของสินคาเกษตรแตละชนิดมากมาย เชนคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือ

เกษตรกร(คชก.) และคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช) เปนตน 

2.4 ประโยชนในการชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 

สภาพดินฟาอากาศ ท่ีเกิดความผิดปกติ เชน ฝนแลง น้ําทวม โรคแมลงระบาด นําความสูญเสียมาสู

เกษตรกรผูผลิต ดังนั้นหนวยงานเก่ียวของท่ีมีหนาท่ีแกไขปญหา ท้ังภาครัฐ และเอกชน จําเปนตอง
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รับรูปญหาเฉพาะหนาเหลานี้ และรีบเขามาดําเนินการชวยเหลือแกไขใหทันทวงที รัฐบาลจําเปนตองมี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเก็บรวบรวม และรายงานขอมูลเก่ียวกับความเสียหาย ใหรวดเร็วทันตอเหตุการณ

เสมอ 

2.5 ประโยชนในการติดตามและประเมินผล 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคการดําเนินงานแผน หรือนโยบายการเกษตร จําเปนตองมีการติดตาม

และประเมินผลอยางใกลชิดซ่ึงจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพ่ือประกอบการศึกษานี้นอกจากจะ

ใชใหเกิดประโยชน ในการติดตามประเมินผลโครงการท่ีกําลังดําเนินการแลว ยังสามารถนําไปใชประกอบการ

กําหนดโครงการใหมๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 

2.6 ประโยชนในการพยากรณ 

 เพ่ือใหสามารถ คาดการณลวงหนาไดอยางแมนยํา จําเปนตองมีการเก็บขอมูลสถิติยอนหลัง เปน

ระยะเวลานาน หากมีขอมูลท่ีถูกตองสะสมไวเปนระยะเวลานานมากเทาใด ก็ยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

พยากรณขอมูลการเกษตรมากข้ึนเทานั้น อยางไรก็ตามเทคนิคท่ีใชในการพยากรณมีหลายวิธีซ่ึงขอมูล

การเกษตรในแตละประเภทจะเหมาะสมกับวิธีการพยากรณท่ีแตกตางกัน นอกจากประโยชนท่ีไดกลาวมาแลว

ขางตนขอมูลสถิติยังเปนท่ีตองการและใชกันอยางกวางขวาง ในวงการธุรกิจเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจมีโอกาส

ประสบความสําเร็จไมวาจะเปนการวางแผนดานการผลิต การตลาด การโฆษณา การกําหนดราคาสินคาหรือ

บริการใหเหมาะสมกับกําลังซ้ือ และสภาวะการแขงขันจะตองอาศัยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถิติตางๆ 
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3. การจัดทําขอมูลสารสนเทศการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยสารสนเทศการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1-12 

มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศการเกษตรเพ่ือเผยแพรตอบสนองความตองการของผูใช ตามหลักวิชาการทางสถิติ

และเศรษฐศาสตรท่ีเหมาะสมไดแก 

3.1 ปริมาณการผลิต 

ศูนยสารสนเทศการเกษตรจัดทําสถิติขอมูลการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ท้ังพืชไร  ไมผล ไมยืนตน 

ปศุสัตว และประมง โดยในแตละชนิดสินคาจะมีรายการขอมูลท่ีสําคัญ เชน การผลิตพืชจะมีเนื้อท่ีเพาะปลูก 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียวเนื้อท่ีใหผล ผลผลิต ผลผลิตตอไร การเก็บเก่ียวรายเดือน แยกตามระบบชลประทาน สวนปศุสัตว

จะมีจํานวนสัตว ณ วันท่ี 1 มกราคมปริมาณการผลิต อัตราการเกิด อัตราการใหไข อัตราการใหนม เปนตน โดย

สวนใหญจะเปนขอมูลในระดับจังหวัด ยกเวนขาวนาป ขาวนาปรัง มันสําปะหลังโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ท่ีมีขอมูลในระดับอําเภอ 

3.2 ตนทุนการผลิต  

การคํานวณตนทุนการผลิตมีหลายวิธี สําหรับตนทุนการผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใช

วิธีการทางเศรษฐศาสตร โดยพืชจะเปนตนทุนการผลิต ตามปเพาะปลูก สวนตนทุนการผลิตปศุสัตวจะมีขอมูล

ตนทุนการผลิตเปนรายเดือน 

3.3 ราคา 

ราคาเปนขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญซ่ึงผูใชโดยท่ัวไปใหความสนใจเปนลําดับตนๆ เพราะสามารถ

นําไปใชประโยชนไดหลายดาน ราคาท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทําเปนการเก็บรวบรวมราคา           

ซ่ึงมี 2 ประเภท ไดแก ราคาท่ีเกษตรกรขายไดของสินคาเกษตรท่ีสําคัญรายสัปดาห จากการรายงานของ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี1-12 และราคารายวันในตลาดสําคัญ นอกจากนี้ยังจัดทําดัชนีราคาสินคา

เกษตร และดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรดวย 

3.4 การพยากรณ 

เพ่ือใหการคาดคะเนขอมูลลวงหนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การพยากรณจึงเปนวิธีท่ีจะใหไดขอมูล

ดังกลาว สําหรับการพยากรณของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนการพยากรณเชิงปริมาณ หาความสัมพันธ

ระหวางสิ่งท่ีตองการทราบ (เชน เนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิตตอไร) กับปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอสิ่งนั้น โดยทําการ

พยากรณปริมาณการผลิตพืช และปศุสัตว ท่ีปริมาณการผลิตสําคัญรวม 25 ชนิด ทุกไตรมาส (3 เดือน) 
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3.5 ภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือนเกษตรกร 

เปนขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือนเกษตรกร เชน รายได – รายจายทางการเกษตร รายได – รายจายของ

ครัวเรือน หนี้สิน – ทรัพยสิน เปนตน ขอมูลสารสนเทศเหลานี้จะทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

ลักษณะการผลิต โครงสรางรายได – รายจายของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึงจะใชเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบาย – มาตรการแกไขปญหาของเกษตรกรไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3.6 การใชท่ีดินทางการเกษตร (Land Use) 

เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญเปนพ้ืนฐานในการบริหารจัดการทรัพยากร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการ

จัดทําขอมูลสารสนเทศ การใชประโยชนในท่ีดินรายจังหวัด เปนรายป โดยนําภาพถายทางอากาศและขอมูล

จากดาวเทียมมาประยุกตการแปลภาพเพ่ือหาเนื้อท่ีทางการเกษตรและการใชประโยชนท่ีดินทางการเกษตร 

แลวนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหรวมกับขอมูลทางสถิติท่ีมีอยู 

3.7 ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

ศูนยสารสนเทศการเกษตร ไดนําเอาขอมูลเชิงพ้ืนท่ีมาใชตั้งแตป 2529ซ่ึงนอกจากจะสามารถ

แสดงใหเห็นถึงขอมูลท่ีชัดเจนในเชิงภูมิสารสนเทศ แลวปจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีความกาวหนา

สามารถประยุกตใชกับงานดานสถิติไดหลายดาน เชน พ้ืนท่ีเพาะปลูก/ยืนตน พืชท่ีสําคัญ การติดตาม/

ตรวจสอบสถานการณภัยพิบัติ การติดตามสถานการณการเพาะปลูกพืชท่ีสําคัญเปนตน ในปจจุบันสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรกําลังดําเนินการโครงการพยากรณผลผลิตขาวโดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศคือ ขอมูล

จากดาวเทียม ซ่ึงเปนการประยุกตใชขอมูลเชิงวิทยาศาสตรรวมกับวิธีการทางสถิติ 

 
4. การไดมาของขอมูล 

 ปจจัยสําคัญในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคือระยะเวลาคาใชจายในการดําเนินงานรวมท้ังจํานวน

บุคลากร โดยท่ัวไปการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปนกระบวนการท่ีตองใชระยะเวลาและเสียคาใชจายสูง

นอกจากนี้มักจะตองใชบุคลากรเปนจํานวนมากดวย ดังนั้นในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญๆ และมีขอบเขต

กวางขวาง จึงเปนความรับผิดชอบของรัฐบาลปนผูเก็บรวบรวมและพิมพเผยแพรขอมูลดังกลาว 
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 การไดมาหรือการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยท่ัวไปมี 5 วิธีไดแก 

 4.1 สํามะโน(Census) 

 4.2 การสํารวจดวยตัวอยาง(Sample survey) 

 4.3 การทะเบียน (Registration) 

 4.4 การรายงาน (Reporting System) 

4.5 การพยากรณ  (Forecasting) 

4.1 สํามะโน (Census) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยแจงนับทุกหนวยหรือจากประชากรทุกคน ท่ีอยูใน

คุมรวม คําวาคุมรวม หมายถึง หนวยท่ีเปนผูใหคําตอบเก่ียวกับขอมูลทุกหนวยรวมกัน การสํามะโนเกษตรก็จะ

ทําการแจงนับครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือนในประเทศไทยการทําสํามะโนเปนงานท่ีตองใชกําลังคนและ

งบประมาณจํานวนมาก โดยท่ัวไปจะดําเนินการ 5 ปหรือ 10 ป ตอครั้ง 

 ขอดีของการทําสํามะโน ไดแก 

1) ไดขอมูลครบถวน แสดงรายละเอียดของขอมูลเปนเขตภูมิศาสตรท่ีเล็กท่ีสุดได 

2) เปนขอมูลหลัก ซ่ึงนําไปชวยในการวางแผนเก็บขอมูลสถิติอ่ืนๆ 

 ขอเสียของการทําสํามะโน ไดแก 

1) สิ้นเปลืองคาใชจายมาก 

2) ไมสามารถทําไดทุกป จึงทําใหขอมูลไมตอเนื่องกัน 

3) ปริมาณงานมาก ทําใหยากตอการบริหารงาน คุณภาพขอมูลอาจหยอนลงไปบาง 

4) ลาชาในการประมวลผล 

4.2 การสํารวจดวยตัวอยาง (Sample survey)  หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลจากเพียงบางสวนของ

ประชากร ซ่ึงเปนการประหยัดท้ังเวลาและคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกตัวอยางจากประชากร

ทําไดหลายวิธี แตละวิธีก็จะมีหลักเกณฑเพ่ือท่ีจะใหไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของประชากร คําวาตัวแทนท่ีดี 

หมายถึง ตัวอยางท่ีถูกเลือกมาควรจะประกอบไปดวยลักษณะตาง ๆ ของประชากรครบถวน เพราะการสรุปผล

ตองอางอิงถึงประชากร  

ขอดีของการสํารวจดวยตัวอยาง 

1) มีความถูกตองแมนยํามากข้ึน 

2) พิจารณาจากประชากรแลวพบวาไมสามารถดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไดครอบคลุม อาทิระยะทางท่ี 

หางไกลหรืออันตรายมีเวลาท่ีจํากัดเปนตน 

3) ประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาสรุปผลไดรวดเร็วมากข้ึนหรือประหยัดการใช
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งบประมาณในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีคอนขางจํากัด 

4) เนื่องจากการใชกลุมตัวอยางจะมีจํานวนนอยกวาประชากร ทําใหมีเวลาท่ีจะศึกษาและ เก็บขอมูลท่ี

มีรายละเอียดไดชัดเจนมากข้ึน 

5) นําผลการวิเคราะหมาใชประโยชนไดสอดคลองกับเหตุการณ 

6) สามารถสรุปผลอางอิงไปสูประชากรได 

สวนขอจํากัดของการศึกษาหรือวิจัยท่ีศึกษาจากประชากรมีขอจํากัดดังนี้ 

1)ใชระยะเวลานานในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2) ใชงบประมาณคาใชจายจํานวนมากในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3) ใชแรงงานคนจํานวนมาก 

4) ไดขอมูลท่ีมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีจํานวนมาก 

5) เปนขอมูลท่ีไมลึกซ้ึงและไมชัดเจนเนื่องจากมีประชากรจํานวนมากแตมีเวลาท่ีจํากัด 

6) ผลการวิจัยไมสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีจะสามารถนําผลไปใชประโยชนได  

ข้ันตอนในการเนินการสํารวจดวยตัวอยาง (Sample Survey) อาจแบงได 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การเตรียมงานและวางแผน (Planning)  

 เปนการดําเนินงานเก่ียวกับการกําหนดวัตถุประสงคของการสํารวจใหสอดคลองกับนโยบายจาก

ผูบริหาร การกําหนดแผนแบบการเลือกตัวอยาง กําหนดแบบสัมภาษณ จัดทํากรอบตัวอยาง กําหนดจํานวน

ตัวอยางสุมตัวอยางตลอดจนจัดทําบัญชีรายชื่อตัวอยาง รวมท้ังการสรางแบบสอบถาม  

 2) การเก็บรวบรวมขอมูล (Collecting) 

 การเก็บขอมูลตัวอยางนั้น จะเลือกวิธีการเลือกตัวอยางท่ีเหมาะสม และมีขนาดตัวอยางท่ีเพียงพอ 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ ไมโนมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง พนักงานภาคสนาม หรือผูท่ีเก็บรวบรวมขอมูล ควร

ไดรับการอบรมเก่ียวกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองโดยผูเก็บรวบรวมขอมูล

ควรทําความเขาใจขอคําถามในแบบสอบถามท้ังหมดอยางละเอียด โดยตรวจสอบคุณภาพของขอมูลท้ังใน

ขณะท่ีอยูในงานสนาม และหลังปฏิบัติงานสนาม  

 3) การประมวลผล (Processing & Analysis) 

เปนการนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางหรือจากประชากรการวิจัยมาจําแนกเพ่ือตอบ

ประเด็นปญหาการวิจัยหรือทดสอบสมมุติฐานการวิจัยใหครบทุกขอหากเปนขอมูลเชิงปริมาณหรือเปนตัวเลข

ผูวิจัยจะใชวิธีการทางสถิติสรุปประมวลผลแตถาเปนขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยจะใชวิธีการสรุปความ
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หรือสังเคราะหขอความอยางไรก็ตามในการประมวลผลจะพบความคลาดเคลื่อนจากการสํารวจหลายประการ 

เชน 

• พนักงานเก็บขอมูลสรางขอมูลเท็จ  

• ประชากรผูตกเปนตัวอยางไมยอมตอบขอถาม (Nonresponse bias)  

• ประชากรผูตกเปนตัวอยางใหคําตอบท่ีไมตรงกับความเชื่อท่ีแทจริงของตน (Response bias) 

• คําถามท่ีใช (Wording of questions) ไมวาจะเปนภาษาท่ีใช การเรียงลําดับขอคําถาม 

จํานวนคําถามและตัวเลือก ลวนมีผลกระทบตอผลสํารวจท้ังสิ้น  

4)การนําเสนอผลการสํารวจ และจัดทํารายงาน (Presenting & Reporting) 

เปนการนําเสนอและสรุปผลขอมูลท่ีผานการวิเคราะหแลว ในรูปของตาราง แผนภูมิ ขอความ 

คําอธิบาย เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช ใหเปนท่ีนาสนใจและงายตอการทําความเขาใจ ในการเผยแพร

ผานสื่อตางๆ 
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ภาพท่ี 1   ข้ันตอนการสํารวจขอมูล 

4.3 การทะเบียน (Registration) 

วิธีนี้โดยมากประชาชนเปนผูใหขอมูลตามกฎหมายโดยการบันทึกขอมูลลงในทะเบียน การทะเบียน 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากระบบทะเบียนท่ีมีลักษณะคลายกับการรวบรวมขอมูลจากรายงานหรือเอกสาร
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ตรงท่ีเปนผลผลิตของงานบริหารการปฏิบัติงานแตตางกันท่ีขอมูลเปนขอมูลท่ีนํามาจากเอกสารการทะเบียนซ่ึง

เปนระบบการเก็บขอมูลท่ีมีความตอเนื่องมีการปรับแกหรือเปลี่ยนแปลงแกไขตามสถานภาพของผูใหขอมูล

ขอมูลท่ีเก็บโดยวิธีการทะเบียนนี้จะมีขอมูลจํากัดตามขอรายการท่ีมีอยูในทะเบียนเทานั้นระบบทะเบียนเปน

ระบบคอนขางใหญ 

ขอดีของการทะเบียน ไดแก สิ้นเปลืองคาใชจายนอย เพราะเสียคาใชจายเฉพาะสวนประมวลผลและ

การเผยแพรขอมูลเทานั้นสามารถทําไดบอยและไดขอมูลตอเนื่องและสามารถประมวลขอมูลแยกตามหนวย

บริหารยอยหรือเขตภูมิภาคได 

ขอเสียของการทะเบียน ไดแกรายการของขอมูลจํากัด และโดยปกติขอมูลมีคุณภาพไมดีนัก เพราะมี

ความผิดพลาดในขอมูลเบื้องตนในทะเบียนขอมูล หรือขอมูลไมทันสมัยหรือขาดความครบถวน 

การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการจัดทําทะเบียนเกษตรกร เพ่ือจัดทําฐานขอมูลของ

เกษตรกรท่ัวประเทศทุกสาขาอาชีพ  มารวมไว ณ จุดเดียวกัน  พรอมติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรเชื่อมโยง

ฐานขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับสวนกลางและระดับภูมิภาค ซ่ึงฐานขอมูลนี้จะมีประโยชนตอ

ภาครัฐท่ีจะใชจําแนกเกษตรกรตามกลุมเปาหมายในการดําเนินการชวยเหลือท่ีถูกตอง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะมีขอมูลท่ีนําไปใชในการกําหนดนโยบายแผนงาน การจัดการดานการผลิตการตลาด 

และสวัสดิการแกเกษตรกร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 

  1)  ประโยชนตอภาครัฐ 

• สามารถใชฐานขอมูลในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และการจัดการ   ดานการผลิต การ

สงเสริมและสนับสนุนการใชปจจัย การผลิต การตลาดและราคาสินคาเกษตร 

• จําแนกเกษตรกรเปนกลุมเปาหมายในการดําเนินมาตรการตางๆ ไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

• ใชติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามมาตรการโครงการ 

2) ประโยชนตอเกษตรกร 

• เกษตรกรจะไดรับความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ เชนความชวยเหลือเกษตรกรหลัง

น้ําทวม เปนตน 

• เกษตรกรสามารถใชบัตรประจําตัวประชาชนท่ีบรรจุขอมูลของตนเองเพ่ือขอรับสิทธิประโยชน

ตาง ๆ ตามท่ีราชการกําหนด 
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• การวางแผนของภาครัฐมีความถูกตองและเหมาะสม จากการใชฐานขอมูลตามโครงการท่ีมีขอมูล

ทันสมัยเปนปจจุบัน อันเปนผลใหปญหาเรื่องความแปรปรวนของราคาสินคาเกษตรนอยลงสงผล

ดีตอเกษตรกร 

4.4 การรายงานขอมูล(Reporting System)  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานท่ีทําไวหรือจากเอกสาร

ประกอบการทํางาน ท่ีสามารถนํามาประมวลเปนยอดรวมขอมูลสถิติได วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานของ

หนวยงานตางๆนับวาเปนวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติโดยไมตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการดําเนินงานมากนัก 

คาใชจายท่ีใชสวนใหญก็เพ่ือการประมวลผล พิมพแบบฟอรมตางๆ ตลอดจนการพิมพ รายงาน วิธีการนี้ใชกัน

มากท้ังในหนวยงาน รัฐบาลและเอกชน 

• ขอดีของการรายงาน ไดแก สิ้นเปลืองคาใชจายนอย เพราะเสียคาใชจายเฉพาะสวนประมวลผลและ

การเผยแพรขอมูลเทานั้นสามารถทําไดบอยและไดขอมูลตอเนื่องสามารถประมวลขอมูลแยกตามหนวยบริหาร

ยอยหรือเขตภูมิภาคได 

• ขอเสียของการรายงาน ไดแกรายการของขอมูลจํากัดเพราะตองรวบรวมตามแบบรายงาน ความไม

ครบถวนของรายงาน อาจจะทําใหขอมูลมีความผิดพลาดหรือประมวลยอดขอมูลลาชา นอกจากนี้การรายงาน

อาจจะผิดพลาดในกรณีท่ีผูรายงานไมใหความสําคัญกับงาน  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดกําหนดรายงานราคาสินคาเกษตรเปน ๒ ประเภท ไดแก 

4.4.1 ราคาท่ีเกษตรกรขายไดท่ีไรนา เปนการเก็บรวบรวมขอมูล ณ แหลงผลิตของเกษตรกร เชน ไร

นายุง ฟารม ปากบอ ของเกษตรกร เปนตน โดยจัดเก็บรวบรวมทุกสัปดาห โดยมีสัปดาหอางอิงคือวันจันทรถึง

วันอาทิตย และมีวันอางอิงขอมูลราคาคือวันจันทรในแตละสัปดาห เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จะเก็บ

รวบรวมราคาจากอําเภอท่ีเปนแหลงผลิตสงใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1-12 เพ่ือทําขอมูลรายจังหวัด

และสงตอให ศูนยสารสนเทศการเกษตร ภายในวันอังคาร กอน 12.00 น.เพ่ือคํานวณคาเฉลี่ยระดับภาคและ

ประเทศตอไป  

4.4.2 ราคารายวัน ณ ตลาดกลางหรือตลาดสําคัญ เปนการเก็บรวบรวมราคา ณ แหลงรับซ้ือ เฉพาะ

สินคาท่ีมักจะมีปญหาทางดานราคาและเก่ียวของกับเกษตรกรจํานวนมาก เก็บรวบรวมจากจังหวัดท่ีเปนแหลงผลิต 

เลือกรานคาหรือแหลงรับซ้ือท่ีพรอมจะใหความรวมมือทําการจัดเก็บทุกวันทําการและเปนแหลงท่ีเชื่อถือได 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1-12 จะสอบถามราคาจากรานคาหรือแหลงรับซ้ือและรายงานใหศูนย

สารสนเทศการเกษตร ทุกวันทําการ กอน 10.00 น.พรอมเหตุผลการเปลี่ยนแปลงราคา  
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4.5 การพยากรณ (Forecasting) 

 คือการคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลในอดีตขอมูลปจจุบันและจาก

ประสบการณ เพ่ือใหทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคตและทําใหสามารถท่ีจะวางแผนหรือกําหนดนโยบายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคได 

การพยากรณท่ีทํากันโดยท่ัวไปมีอยู3 วิธี คือ 

1) พยากรณโดยอาศัยประสบการณและความชํานาญ วิธีนี้นิยมใชกันมาเนื่องจากไมตองมี

หลักเกณฑท่ีแนนอนเพียงแตอาศัยประสบการณและความรูความชํานาญทางดานนี้ตลอดจนเขาใจในปญหา

ของเรื่องท่ีจะพยากรณ อยางไรก็ตามการพยากรณดวยวิธีนี้สามารถใชไดในกรณีท่ีมีการดําเนินงานในขอบเขต

ขนาดเล็กเทานั้นอนึ่งการพยากรณดวยวิธีนี้แมจะเปนวิธีท่ีงาย แตมีโอกาสผิดพลาดไดมากในกรณีท่ีผูพยากรณ

ไมมีประสบการณหรือขาดความรูความชํานาญเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําการพยากรณ 

2) พยากรณโดยอาศัยเหตุการณและหลักฐานบางอยางการพยากรณดวยวิธีนี้มักมีการอภิปราย

ประกอบหลักฐานกันอยางกวางขวางแลวสรุปหาขอยุติหลักฐานเหลานี้อาจเปนหลักฐานทางนิติศาสตร ทาง

การเมือง ทางเศรษฐกิจและสังคม 

3) การพยากรณทางสถิติเปนการพยากรณโดยใชขอมูลสถิติท่ีเรียกวา ขอมูลอนุกรมเวลาหรือขอมูล

ยอนหลังหลายๆป เปนเครื่องมือการพยากรณโดยวิธีนี้จะตองศึกษาถึงพฤติการณของเรื่องนั้น ๆท่ีเคยเกิดข้ึนใน

อดีตวามีลักษณะอยางไรเสียกอน แลวจึงทําการพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาจะบอกใหทราบถึงพฤติการณ

ดังกลาว เชนจํานวนประชากรของประเทศ การพยากรณผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณการขายระดับราคา

สินคา ฯลฯเปนตน การพยากรณทางสถิติจะทําไดตอเม่ือพฤติการณท่ีเกิดข้ึนในอดีตมีความแปรผันตามปกติแต

ถามีความผันแปรผิดปกติมาก จะทําใหคาพยากรณ มีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงมากเชนกัน 

อยางไรก็ตามคาท่ีพยากรณไดนี้เปนเพียงคาประมาณเทานั้น ท้ังนี้เพราะการพยากรณทางสถิติต้ังอยู

บนสมมุติฐานท่ีวา "สิ่งอ่ืนไมเปลี่ยนแปลง" นั่นถือวาเหตุการณอ่ืน ๆท่ีจะเกิดข้ึนในชวงเวลาของการพยากรณ

เหมือนกันกับท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีแลว ๆมา แตความเปนจริงมิไดเปนเชนนั้นเพราะเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน

ชวงเวลาของการพยากรณนาจะคลายคลึงกับเหตุการณท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้มากกวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

นานมาแลวยิ่งกวานั้นในขณะท่ีจะทําการพยากรณหากบังเอิญไปอยูในวัฏจักร (Cycle) ท่ีเศรษฐกิจกําลังรุงเรือง

ถึงขีดสุด (Peak) คาท่ีพยากรณไดจะสูงกวาความเปนจริงเพราะปกติวิสัยของเศรษฐกิจในชวงเวลาถัดไปจะเริ่ม

ตกตํ่า (Contraction) และในทางตรงขาม ถาอยูในวัฏจักรท่ีเศรษฐกิจกําลังตกตํ่าถึงท่ีสุด (Trough) คาท่ี

พยากรณไดก็จะตํ่ากวาความเปนจริงเพราะปกติวิสัยของเศรษฐกิจในชวงเวลาถัดไปจะเริ่มฟนตัวดีข้ึน 

(Expansion) 
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อยางไรก็ตามแมการพยากรณทางสถิติจะมีขอจํากัดในการใชอยูมากแตเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการ

พยากรณท้ังสองวิธีท่ีกลาวมาแลวการพยากรณทางสถิติถือวามีหลักการและวิธีการท่ีดีกวาเพราะนอกจาก

จะตองใชความรูความชํานาญและประสบการณเก่ียวกับเรื่องท่ีจะพยากรณเหมือนกับสองวิธีท่ีกลาวแลวการ

พยากรณทางสถิติยังมีขอมูลซ่ึงแสดงถึงเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีตเปนเครื่องชี้แนวทางพยากรณ 

นอกจากนั้นขอมูลเหลานี้ยังชวยใหสามารถคํานวณไดวาขอบเขตความผิดพลาดจากความเปนจริงและสามารถ

เชื่อถือไดมากนอยเพียงไรอีกดวย ดังนั้นการพยากรณทางสถิติจึงนับวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญและมีความจําเปน

ตอการกําหนดนโยบายเพ่ือวางแผนงานบางอยางท้ังของรัฐบาลและเอกชน 

 

5. การจัดทําขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 การจัดทําขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยสารสนเทศการเกษตร ไดทําการจัดทํา

ขอมูลสารสนเทศการเกษตรเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริหาร เพ่ือประกอบการตัดสินใจ กําหนด

มาตรการ และนโยบายทางการเกษตรของประเทศ อีกท้ังยังนําเสนอขอมูลการเกษตรท่ีเปนประโยชน แกบุคคล

ท่ัวไป ท้ังภายนอกและภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังตอไปนี้ 

5.1 การสํารวจปริมาณการผลิต 

 1) การสํารวจโดยใชรายช่ือหมูบานเปนกรอบตัวอยาง 

การสํารวจผลผลิตสินคาเกษตรจะใชวิธีการสํารวจตัวอยางโดยการสัมภาษณเกษตรกรดวยเทคนิคการสุม

ตัวอยางเปนแบบแบงพวกสองข้ันตอน (Stratified Two-stage Sampling) แผนการสํารวจจะเริ่มจากการนํา

กรอบตัวอยาง ไดแกรายชื่อหมูบานจากทุกจังหวัดท้ังประเทศ มาจัดแบงเปนหมวดหมูหรือพวก (Stratum) ตาม

ขนาดเนื้อท่ีเพาะปลูก เพ่ือใหไดตัวแทนของประชากรหรือเกษตรกรผูถือครองท่ีดินการเกษตรทุกๆขนาดเนื้อท่ี 

แลวทําการสุมหมูบานตัวอยางจากทุกพวก โดยท่ีแตละหมูบานจะมีโอกาสถูกสุมเทาๆ กัน  หมูบานตัวอยางจะสง

บัญชีรายชื่อเพ่ือทําการนับจดทุกครัวเรือนท่ีทําการปลูกพืชนั้นๆหรือรายชื่อผูถือครอง ผูปลูกพืชในอาณาเขตของ

หมูบานตัวอยางใหครบทุกราย จากนั้นจะทําการสุมครัวเรือนในหมูบานตัวอยาง โดยท่ีทุกครัวเรือนมีโอกาสในการ

ถูกสุมเทาๆ กัน 

 ตัวอยางเชน ขาวนาป กรอบตัวอยาง คือ หมูบานท่ีมีการเพาะปลูกขาวนาป ท้ังในและนอกเขต

ชลประทาน จากนั้นแตละหมูบานจะถูกแบงยอยออกไปตามขนาดเนื้อท่ีเพาะปลูกขาวของหมูบาน เม่ือเลือกได

หมูบานตัวอยางแลว เจาหนาท่ีสํารวจจะเขาไปนับจดรายชื่อครัวเรือนผูปลูกขาวในปเพาะปลูกท่ีตองการสํารวจ 

เพ่ือนํามาสรางเปนกรอบตัวอยางในระดับหมูบาน และเพ่ือนําไปใชสุมเลือกครัวเรือนตัวอยางตอไป   

 การนับจดจะตองนับจดครัวเรือนผูปลูกตามคํานิยาม เชน เปนเกษตรกรผูปลูกขาวในปเพาะปลูกท่ีทํา
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การสํารวจ  โดยปลูกตั้งแต 1 ไรข้ึนไป และเนื้อท่ีปลูกท่ีนับจดจะตองอยูภายในหมูบานตัวอยางนั้นเทานั้น 

 สําหรับการกําหนดขนาดตัวอยาง ข้ึนอยูกับ จํานวนเจาหนาท่ีสํารวจ ระยะเวลา และงบประมาณท่ีมี 

ในกรณีขาวนาป ขนาดตัวอยางประมาณ 4,000-5,000 หมูบาน หมูบานละ 6 ครัวเรือน เม่ือไดขอมูลจากการ

สํารวจแลวจะนํามาประมวลผล วิเคราะห และสรุปผล เปนเนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิตและผลผลิตตอไรเปนราย

อําเภอ นอกจากนี้มีรายละเอียดอ่ืนในระดับจังหวัด เชน ชนิดขาว พันธุขาว จํานวนเมล็ดพันธุขาวท่ีใช ปริมาณ

การเก็บเก่ียวผลผลิตเปนรายเดือน เนื้อท่ีและผลผลิตจําแนกตามในและนอกเขตชลประทาน เปนตน 

 การวัดคาความคลาดเคลื่อน ใชวัดจากคาความแปรปรวนของตัวประมาณ จะข้ึนอยูกับหนวยวัดขอมูล 

หากขอมูลเปนตัวเลขจํานวนมากๆ คาความแปรปรวนจะมีคามากดวย เพ่ือแกปญหาดังกลาว จึงนิยมวัดความ

แมนยําของคาประมาณดวย “คาสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน” (Coefficient of Variation หรือ C.V.) 

 หากคา CV มีคานอยแสดงวามีความคลาดเคลื่อนของคาประมาณนอยหรือมีความแมนยําสูง โดยท่ัวไป

จะกําหนดใหคา CV ไมควรมีคาเกินรอยละ 10 จึงถือวาใชได ตัวอยางเชน ในการสํารวจเนื้อท่ีเพาะปลูกและ

ผลผลิตของขาวนาประดับประเทศ ปเพาะปลูก 2541/42 ถึง 2554/55 พบวาคา CV มีคาอยูระหวางรอยละ 3 

ถึง 4 แสดงใหเห็นวาคาประมาณท่ีไดมีความคลาดเคลื่อนต่ํา หรือมีความแมนยําสูง 

 

ภาพท่ี 2  การเลือกตัวอยางแบบมีช้ันภูมิ 

 2) การสํารวจโดยใชพ้ืนท่ีหนวยสุมเปนกรอบตัวอยาง (Area Frame Sampling Survey) 

การสํารวจโดยวิธีนี้แตกตางจากวิธีแรกคือใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนกรอบตัวอยางในการสํารวจแทนการใช

บัญชีรายชื่อ ซ่ึงเปนการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-information : GI) มาประยุกตใชโดยจําแนกพ้ืนท่ี

เพาะปลูกจากขอมูลดาวเทียมมาจัดทําเปนกรอบตัวอยางและในการสํารวจภาคสนามใชขอมูลดาวเทียม
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รายละเอียดสูงหรือภาพถายทางอากาศและ GPS เปนอุปกรณในการนําทางเขาจุดสํารวจท่ีถูกตอง เพ่ือทําการ

วัดเนื้อท่ีสิ่งท่ีปกคลุมดินท้ังหมดในพ้ืนท่ีจุดสํารวจ 

 

  3) การจัดเก็บขอมูลผลผลิตตอไรโดยวิธีการตั้งแปลงทดสอบผลผลิต (Crop Cutting Survey) 

 เปนเทคนิคท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนํามาใชเพ่ือพัฒนาการจัดทําสถิติสารสนเทศซ่ึงการสํารวจ

แบบสุมตัวอยางเชนเดียวกันแตเปนการจัดเก็บในเรื่องของผลผลิตตอไรโดยใชการเก็บเก่ียวผลผลิตในแปลงของ

เกษตรกรมาคํานวณหาผลผลิตตอไรแทนการสัมภาษณเกษตรกร วิธีนี้เปนวิธีท่ีดีวิธีหนึ่งในการประมาณ ผลผลิตตอ

ไรไดอยางเปนระบบและมีความเท่ียงตรงสูง (High Degree of Validity) 

การสํารวจดวยวิธีนี้เปนการเก็บเก่ียวผลผลิตจากแปลงเพาะปลูกพืชของเกษตรกรตัวอยาง โดย 1 

แปลงตัวอยาง เก็บเก่ียวผลผลิตจํานวน 2 จุด ในแตละจุดมีขนาด 1 ตารางเมตร ในกรณีของขาวนาป         

ขาวนาปรังและถ่ัวเหลือง หรือเก็บเก่ียวผลผลิตตามความยาวของแถว 3 เมตร ตอจุดสํารวจ ในกรณีของมัน

สําปะหลัง ออยโรงงาน  และขาวโพดเลี้ยงสัตว  

คาประมาณผลผลิตตอไรท่ีไดจะสูงกวาความเปนจริง เพราะในทางปฏิบัติการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชของ

เกษตรกรยอมมีผลผลิตท่ีตกหลนเหลืออยูในแปลง ประกอบกับในแปลงเพาะปลูกพืชสวนใหญจะมีพ้ืนท่ี

บางสวนท่ีไมสามารถปลูกพืชได ดังนั้นเพ่ือใหขอมูลท่ีไดสะทอนขอเท็จจริงมากยิ่งข้ึน จําเปนจะตองทําการ

สํารวจในเรื่องท่ีเก่ียวของดวย คือ  

• การสํารวจเนื้อท่ีท่ีไมไดปลูก เพ่ือหาสัดสวนของเนื้อท่ีท่ีปลูกไดจริง เนื่องจากในแปลง

เพาะปลูกพืชจะมีพ้ืนท่ีบางสวนท่ีไมสามารถปลูกพืชได เชน คันนา หนองน้ํา บอน้ํา ไมยืนตน จอมปลวก หางนา เปนตน 

• การสํารวจผลผลิตตกหลน เพ่ือคํานวณหาปริมาณผลผลิตท่ีตกหลนจากการเก็บเก่ียว 

เนื่องจากในการเก็บเก่ียวผลผลิตไมวาจะดวยแรงงานคนหรือเครื่องจักร ก็จะมีผลผลิตท่ีตกหลนในแปลง  

ข้ันตอนในการดําเนินงานจัดเก็บขอมูลผลผลิตตอไรโดยวิธีการตั้งแปลงทดสอบผลผลิตมี3ข้ันตอน ดังนี้  

• การเตรียมงานดานวิชาการ 

- จัดทํากรอบตัวอยาง โดยใชหมูบานท่ีปลูกพืชในการสํารวจปริมาณการผลิตปลาสุดเปนหนวยข้ันสุม

ปฐมภูมิ 

- กําหนดจํานวนตัวอยาง โดยพิจารณาจากเนื้อท่ีปลูกของจังหวัด  

- กําหนดขนาดตัวอยางในแตละจังหวัดโดยอาศัยความนาจะเปนท่ีไมเทากันตามขนาดของหนวย

ตัวอยาง(Probability proportional to size) ใหไดขนาดตัวอยางตามท่ีตองการ 

 การสุมเลือกตัวอยาง จะใชวิธีการสุมเลือกแบบ 2 ข้ันตอน คือ 
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ข้ันตอนท่ี 1 สุมตัวอยางจากจํานวนหมูบานตัวอยางท้ังหมด โดยใชสัดสวนของความนาจะเปนในการสุม

ตัวอยางตามขนาดเนื้อท่ีปลูกของหมูบาน(Probability Proportional Sampling to size: PPS ) 

ข้ันตอนท่ี 2 สุมเลือกครัวเรือนตัวอยางท่ีปลูกพืช โดยวิธีการสุมอยางเปนระบบ (Systematic Random 

Sampling) ท่ีประยุกตเปนตารางสุมสําเร็จรูปท่ีสะดวกในการปฏิบัติงานเพ่ือใหไดครัวเรือนตัวอยางท่ีใชในการ

ตั้งแปลงทดสอบผลผลิตตอไร   

• การปฏิบัติงานภาคสนาม  

เพ่ือจัดเก็บขอมูลผลผลิตตอไรในพ้ืนท่ีตัวอยางซ่ึงแตกตางกันออกไปในแตละชนิดสินคา 

- ตรวจพ้ืนท่ีแปลงตัวอยางเพ่ือใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพและระยะเวลาท่ีพืชจะสามารถเก็บเก่ียว

ได และกําหนดเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

- สุมเลือกจุดสํารวจ(Sample Spot) จํานวน 2 จุด โดยใชวิธีการสุมตัวอยางท่ีเรียกวา เทคนิคการเดิน 

30 กาว  

- กําหนดกรอบท่ีจะทําการเก็บเกี่ยว(Crop Cutting Frame) หาระยะการปลูกโดยการวัดความยาวระหวาง

ตนและแถว ซ่ึงใชความยาว 3 เมตรตอแถว หรือใชกรอบ (Frame) ขนาด 1 เมตร x 1  เมตร 

- เก็บเกี่ยวผลผลิตภายในกรอบSample Spot  ภายใน 1 ตารางเมตรของขาวนาป ขาวนาปรังและถ่ัว

เหลืองเปนตนจากนั้นจึงทําการนวด และ/หรือทําความสะอาดผลผลิตและนําผลผลิตท่ีไดไปทําใหแหง 

โดยการตาก หรือ อบ หรือเก็บผลผลิตในแถวตัวอยางตามขนาดความยาว 3 เมตรตอแถวของมัน

สําปะหลัง  ออยโรงงาน  และขาวโพดเลี้ยงสัตว  

หลังจากท่ีตากหรืออบผลผลิตตามระยะเวลาท่ีกําหนดแลวจึงนําผลผลิตไปชั่งน้ําหนักและวัดระดับ

ความชื้น สําหรับพืชบางชนิดเชน  ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน จากนั้นจึงนําผลท่ีไดมาทําการประมาณคา

ผลผลิตตอไรวิเคราะหและสรุปผลการสํารวจ 

4) การประมาณคาผลผลิตตอไร 

 กรณีขาวนาป ขาวนาปรังและถ่ัวเหลือง จากน้ําหนักผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดในแปลงของเกษตรกรจํานวน 

2 จุด นําไปคํานวณหาคาเฉลี่ยตอตารางเมตร แลวนําไปคํานวณผลผลิตตอ 1  ไร โดยคูณดวย 1600 ตาราง

เมตร (1600 ตารางเมตร เทากับ 1 ไร)  สวนมันสําปะหลัง ออยโรงงาน  และขาวโพดเลี้ยงสัตว ใหวัดระยะของ

แถวจํานวน 3 แถว(2 รอง)  เพ่ือนําไปคํานวณผลผลิตตอไร 

ซ่ึงคาประมาณผลผลิตตอไรของเกษตรกรแตละรายท่ีเปนตัวอยางในจังหวัดนั้น ไปคํานวณหาคา

ผลผลิตตอไรในระดับจังหวัดตอไป  
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ภาพท่ี 3  แสดงตัวอยางการปฏิบัติงานสํารวจผลผลิตตอไรของขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  แสดงตัวอยางการปฏิบัติงานสํารวจผลผลิตตอไรของมันสําปะหลัง 

5.2 การจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิตของพืชจํานวน 34 ชนดิ ปศุสัตว 5 

ชนิด และประมง 4 ชนิด มีหลักการในการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต คือ เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร โดยคิด

จุดสาํรวจและต้นที่ขุด 

จดุที1่ 

จดุที ่2 

แถวที ่1  

ถงึแถวที ่ 3 

Iระยะ 3 เมตร 

แถวที่ 

 

แถวที่ 

 

 

แถวที่ 

 

เดนิ 30 กา้ว 

ปลายน้ิวเทา้กา้วที ่

 

กรอบ 1 

ม. X 1 ม. 

เดิน 30 

 จดุเร่ิมต้นมมุล่าง

 

จุดสํารวจท่ี 1 

 

กรอบ 1 

ม. X 1 ม. 

จุดสํารวจท่ี 2 

 
เดิน 30 

 

เดิน 30 

 

จดุเร่ิมต้นมมุขวา

 

ปลายน้ิวเทา้กา้วที ่

 

เดิน 30 
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จากคาใชจายทุกกิจกรรมการผลิต ท้ังท่ีเปนเงินสด และไมเปนตัวเงิน เทาท่ีใชจริงในชวงเวลาการผลิต รวมคา

เสียโอกาสหรือดอกเบี้ยเงินลงทุน โดยใชคาเฉลี่ยจากตัวอยางซ่ึงถวงน้ําหนักดวยพ้ืนท่ีหรือผลผลิต  

5.2.1 แนวคิดในการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต 

• เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตรเปนการคิดคาใชจายทุกกิจกรรมการผลิตท้ังท่ีเปนเงินสด และไม

เปนเงินสด (การประเมิน) ท่ีเกษตรกรไดใชจายจริงในชวงเวลาการผลิต ซ่ึงเปนคาใชจาย ณ ไรนา รวมท้ังคิดคา

เสียโอกาสเงินลงทุนดวย  

• เปนตนทุนการผลิตเฉลี่ย เปนการคิดคาใชจายของเกษตรกรแตละรายไมใชรายใดรายหนึ่ง ท่ี

ใชในกิจกรรมการผลิตตลอดชวงการผลิตหรือรุนของการผลิต โดยถวงน้ําหนักดวยพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

• แนวคิดในการจัดทําตนทุนการผลิต มีบางหมวดสินคาท่ีมีแนวคิดแตกตาง ดังนี้ 

1) หมวดไมผลไมยืนตน เปนพืชท่ีปลูกครั้งเดียวสามารถยืนตน และใหผลผลิตไดหลายป การ

คิดตนทุนเฉพาะปท่ีใหผลผลิตอยางเดียวจะทําใหไดขอมูลไมครบถวน เพราะกอนท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิตได 

เกษตรกรตองลงทุนในกิจกรรมตางๆ ไดแก การเตรียมดิน การปลูก และการบํารุงรักษาจนกวาจะใหผลผลิต 

ดังนั้น การคิดตนทุนการผลิตไมผลไมยืนตน จึงแบงออกเปน 2 ชวง ดังนี้ 

1.1) ตนทุนกอนใหผลผลิต เปนการนําคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนต้ังแตปแรกถึงปกอนให

ผลผลิต แลวนําไปกระจายเปนคาใชจายตอปในทุกชวงอายุท่ีใหผลผลิต  

1.2) ตนทุนชวงใหผลผลิต เปนการนําคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนทุกกิจกรรมต้ังแตปท่ีเริ่ม

ใหผลผลิตจนถึงสิ้นอายุขัย  

ดังนั้น ตนทุนรวมตอไรตอป ของไมผลไมยืนตน จึงเทากับ ตนทุนกอนใหผลผลิตตอไร บวก

ดวยตนทุนชวงใหผลผลิตตอไร 

2) หมวดพืชไรท่ีมีอายุ ไดแก ออยโรงงาน และสับปะรดโรงงาน แนวคิดในการจัดทําตนทุน

การผลิตจะตางกับพืชไรท่ัวไป คือปลูกครั้งเดียวสามารถไวตอ/ตนหรือหนอ เก็บเก่ียวไดมากกวา 1 รอบ และ

สามารถสอบถามคาใชจายเม่ือเริ่มปลูกจนถึงเก็บเก่ียวไดในแตละปหรือรอบ สําหรับวิธีการคํานวณ จะมี

คาใชจายบางรายการ คือ คาจางแรงงานในการเตรียมดิน คาแรงงานปลูก และคาพันธุ ท่ีตองนํามาคิดเฉลี่ยให

ในแตละรอบปท่ีมีการเก็บเก่ียวผลผลิตของพืชชนิดนั้น ซ่ึงโครงสรางตนทุนการผลิตจะเหมือนกับพืชไรชนิดอ่ืนๆ 

ท่ีมีอายุเพียงปเดียวหรือฤดูกาลเดียว 

3) หมวดพืชไรท่ีมีฤดูกาลหรือรุนการผลิต เชน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง        

ถ่ัวตางๆ เปนตน มีแนวคิดการจัดทําตนทุนการผลิตตามแนวคิดหลัก แนวคิดในการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต
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ขางตน 

4) หมวดปศุสัตว ไดแก สุกร ไกเนื้อ ไกไข โคขุน โคนม เปนตน ตนทุนการผลิตของผลผลิต 

ปศุสัตวชนิดตางๆ ของเกษตรกรคือตนทุนของผลผลิตปศุสัตวท่ียังอยูในฟารมของเกษตรกรคาใชจายท่ีนํามาคิด

เปนตนทุนการผลิตจะตองครอบคลุมตั้งแตเริ่มตนทําการเลี้ยงจนกระท่ังโตไดขนาดและน้ําหนักตามความ

ตองการหรือสามารถใหผลผลิตตามมาตรฐานกําหนด จึงจะสามารถนํามาคํานวณเปนตนทุนการผลิตได 

5) หมวดประมง ไดแก กุงทะเลเพาะเลี้ยง ปลากระพง ปลานิล เปนตน ตนทุนการผลิตของ

ผลผลิตประมง คือเปนตนทุนการผลิตในฟารมหรือบอของเกษตรกร คาใชจายท่ีนํามาคํานวณตนทุนการผลิต 

คลอบคลุมตั้งแตการเตรียมบอ การปลอยพันธุกุง/ปลาลงบอจนกระท่ังโตไดขนาดและน้ําหนักท่ีตองการแลว

เก็บผลผลิตออกจําหนาย (ปดบอ)  

อนึ่ง หากลงทุนแลวไมมีผลผลิตหรือผลเสียหายหมดก็จะไมสามารถคํานวณหาตนทุนของ

ผลผลิตไดจะมีแตเพียงคาใชจายตามกิจกรรมการผลิตเทานั้นดังนั้นจึงไมนับเปนตนทุนการผลิต 

5.2.2 การกําหนดระเบียบวิธีสํารวจ 

การสํารวจตนทุนการผลิตสินคาเกษตรทุกชนิดจะดําเนินการสํารวจ ดวยวิธีสัมภาษณเกษตรกรตัวอยาง 

โดยใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) ในแหลงผลิตสําคัญของแตละจังหวัด

ตามชนิดสินคานั้นๆ ท่ัวประเทศสาเหตุท่ีตองใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง มีเหตุผล ดังนี้ 

1) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิตจึงมีขอมูลจํานวนมาก และใชเวลาในการ

สอบถามนาน 

2) เกษตรกรตองเต็มใจและใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี 

3) มีการแบงขนาดเนื้อท่ีเพาะปลูกหรือตามขนาดการเลี้ยงของแตละชนิดสินคาท่ีสํารวจโดย

กระจายจํานวนตัวอยางตามขนาดเนื้อท่ีตามขนาดการเลี้ยงหรือขนาดฟารม เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีเปนตัวแทนของเกษตรกรครอบคลุมทุกประเภทของตัวอยาง 

4) แบงตามชวงอายุของพืชท่ีสํารวจ เชน ไมผล ไมยืนตน โดยกระจายจํานวนตัวอยางแตละ

ชวงอายุเพ่ือใหไดขอมูลครบทุกชวงอายุสําหรับการวิเคราะหตนทุน ถาเปนพืชไร แบงตาม

ฤดูกาลของพืชท่ีสํารวจ เชน เปนพืชรุนฝน รุนแลง เปนตน 
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5.2.3) โครงสรางตนทุนการผลิต 

ตารางท่ี 1  แสดงโครงสรางตนทุนการผลิต 

 หนวย : บาท/หนวย 

1. ตนทุนผันแปร XXXX 

1.1 คาแรงงาน XX 

1.2 คาวัสด ุ XX 

1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน XX 

2. ตนทุนคงท่ี XXXX 

คาเชาท่ีดิน/คาเสื่อมฯ/คาเสียโอกาสอุปกรณฯและอ่ืนๆ XX 

3. ตนทุนรวม XXXX 

4. ตนทุนรวมตอหนวย   XX 

5. ผลผลิตตอหนวย  XX 

 

1) ตนทุนผันแปร หมายถึง คาใชจายในการผลิตท่ีสามารถเปลี่ยนขนาดตามการใชปจจัย เพ่ือ

เปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิต ประกอบดวย 

1.1) คาแรงงาน ดานพืช อาทิ คาจางเตรียมดิน คาจางในการปลูก ดูแลรักษา เก็บเก่ียว

หรือคาแรงงานในการเลี้ยงสําหรับปศุสัตว ไดแกการผสมอาหารการขนอาหาร

เตรียมและใหอาหาร-น้ําทําความสะอาดโรงเรือนใหยารักษาโรคทําวัคซีนดูแล

รักษาคาแรงงานในการรีดนมโค เปนตน 

1.2) คาวัสดุอาทิ คาพันธุ คาปุย ยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช คาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชกับ

เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีดําเนินการในกิจกรรมการผลิตพืชนั้น โดยเกษตรกร

ดําเนินการเองไมไดจาง คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง คาซอมแซมอุปกรณ

การเกษตรของเกษตรกรเอง  กรณีของปศุสัตว จะประกอบดวย คาพันธุสัตว 

คาอาหารสัตว คายาปองกันและรักษาโรค คาน้ํามันเชื้อเพลิงคาวัสดุสิ้นเปลือง 

และ คาซอมแซมโรงเรือนอุปกรณ 

1.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุน โดยคิดจากตนทุนผันแปรและใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูดังนั้น 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดจากการประเมินการลงทุนใน

มูลคาปจจัยผันแปรท้ังหมดในชวงหรือรุนการผลิตหนึ่งๆซ่ึงมูลคาปจจัยท่ีนํามาใช
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ในการผลิต ตองเสียโอกาสท่ีจะนําไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆเชน ฝากธนาคาร หรือให

กูยืม 

2) ตนทุนคงท่ี หมายถึง คาใชจายในการผลิตแตละชวง หรือรุนการผลิตหนึ่งๆ เปนการผลิต

ระยะสั้น ปจจัยท่ีใชประกอบการผลิตจึงมีสภาพคงท่ีปจจัยเหลานี้จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได 

ไมวาจะมีการผลิตมากหรือผลิตนอย หรือไมมีการผลิตเลยก็ตาม ปจจัยการผลิตชนิดนี้จะยังคงมีอยู และเปน

คาใชจายซ่ึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทันที ประกอบดวย 

2.1) คาเชาท่ีดิน/คาใชท่ีดิน แมไมมีการเชา (เปนท่ีดินของเกษตรกร) ก็ตองประเมินคา

เชาใหกับเกษตรกรเจาของท่ีดินดวย  

2.2) คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร เปนการคิดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการประเมิน 

โดยกระจายมูลคาของทรัพยสินท่ีซ้ือไวใชงานไปสูแตละชวงการผลิตตางๆ ตลอด

อายุการใชงานของทรัพยสินนั้น และแสดงมูลคาไมเปนเงินสดโดยใชวิธีคํานวณ

แบบเสนตรง (Straight Line Method) คือเฉลี่ยเทากันทุกปตลอดอายุการใชงาน

ในกรณีปศุสัตวก็ตองนํามาคํานวณคาเสื่อมราคาดวยเชนกัน ไดแก โคนม  

2.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร (อายุใชงาน 1 ปข้ึนไป)เปนการคิด

คาใชจายท่ีประเมินข้ึนจากการนําเอาทรัพยสินตางๆ เชน เครื่องมืออุปกรณ

การเกษตร โรงเรือน สิ่งกอสราง มาคิดคาเสียโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนจาก

การนําอุปกรณการเกษตรไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงอัตราคาเสียโอกาสท่ีใช

ประเมินนั้นจะใชเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูในกรณีปศุสัตวก็ตองนํามาคํานวณคาเสีย

โอกาสดวยเชนกันไดแก โคนม อนึ่ง ในการคํานวนคาเสื่อมและคาเสียโอกาสเงิน

ลงทุนอุปกรณการเกษตร ตองเปนขอมูลชุดเดียวกัน และในกรณีท่ีมีการจาย

คาจางแรงงานท่ีไดรวมเครื่องมืออุปกรณการเกษตรไปแลว จะไมนําเครื่องมือนั้น

มาคิดคาเสื่อมราคา และคาเสียโอกาสอีก เพราะเทากับเปนการคิดซํ้าซอน 

2.4) ตนทุนการผลิตกอนใหผล เปนรายการหนึ่งในโครงสรางตนทุนการผลิต เฉพาะไม

ผลไมยืนตน เปนการคิดคาใชจายท้ังหมดตั้งแตเตรียมดินจนถึงกอนเก็บเก่ียว

ผลผลิตไดเปนครั้งแรก  

3) ตนทุนรวม หมายถึง คาใชจายหรือมูลคาการใชปจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตรท้ัง

ประเภทปจจัยผันแปรและปจจัยคงท่ีท่ีนํามาใชในการประกอบการผลิตเพ่ือใหการผลิตดําเนินการไปจนสิ้นสุด

ขบวนการผลิตในชวงเวลาหรือรุนการผลิตหนึ่งๆ ท่ีกําหนดหรือตนทุนการผลิต เทากับ ตนทุนผันแปร บวกดวย 

ตนทุนคงท่ี นั่นเอง 
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4) ตนทุนรวมตอหนวย หมายถึงตนทุนการผลิต หารดวย ผลผลิตตอไร มีหนวยเปน ตัน หรือ

กิโลกรัม 

 อนึ่ง ในการคํานวณตนทุนการผลิตปศุสัตวจะมีบางรายการท่ีเปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตว 

สามารถนํามาคํานวณเปนรายไดจากการเลี้ยงปศุสัตวชนิดนั้นๆ ไดแก มูลคาสัตวปลดระวาง มูลสัตว ถุงอาหาร 

โดยจะนํารายการดังกลาวมาหักออกจากตนทุนการผลิตท้ังหมด (คาใชจาย)  

    - มูลคาสัตวปลดระวางหมายถึงราคาตัวสัตวท่ีใชงานหรือใหผลผลิตมาระยะหนึ่งแลวปลด

ระวางหรือคัดออกขายเนื่องจากใหผลผลิตไมคุมคาใชจาย เชน แมไกไข 

    - ผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตว หมายถึง ผลผลิตรองท่ีไมใชผลผลิตหลักจากการเลี้ยงปศุสัตว

ชนิดนั้น เชน มูลสัตวท่ีขายไดของรุนนั้นๆ ถุงอาหารสัตว เปนตน 

5.2.4 การวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการสํารวจขอมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราคาจางแรงงานและราคา

วัสดุในแหลงผลิตท่ีสําคัญ ปละ 4 ครั้ง สําหรับดานพืช หรือเปนรายไตรมาส ในเดือน มีนาคม มิถุนายน 

กันยายน และ ธันวาคม สวนดานปศุสัตวและประมงมีการสํารวจขอมูลเปนรายเดือนเพ่ือนําขอมูลมา

ประกอบการวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีและเพ่ือเผยแพรตอไป 

 5.2.5 กระดานเศรษฐี เพ่ือเกษตรกรไทย 

วัตถุประสงค: เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับเกษตรกร ใชคํานวณตนทุนผลตอบแทนในการผลิต

สินคาเกษตรของตนเอง ดวยตนเอง งาย และรวดเร็ว 

แนวคิด: เกษตรกรมีท่ีดินหนึ่งแปลง ผลิตสินคาเกษตรชนิดหนึ่ง และบันทึกคาใชจายในแตละ

ข้ันตอนการผลิต ท้ังคาจางคาแรง คาวัสดุ ตั้งแตเตรียมดินจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต จนไดผลผลิตและนําไปขาย 

เกษตรกร สามารถคํานวณรายไดหรือผลตอบแทนจากการผลิตนั้นไดดวยตนเอง และสามารถวิเคราะหไดวา 

สินคาท่ีตนผลิตในพ้ืนท่ีนั้นเหมาะสม และไดผลตอบแทนดีหรือไมเม่ือเทียบกับการผลิตสินคาชนิดอ่ืน  

ข้ันตอนวิธีการ:  

• ระบุชนิดสินคาท่ีจะคํานวณตนทุน และผลตอบแทนการผลิต ในชองชนิดสินคา 

• ขอ ก. ระบุพ้ืนท่ีเพาะปลกู แปลงท่ีจะคํานวณ โดยระบุจํานวน (ไร) และใหระบุวาเปนท่ีดินของ

ตนเอง หรือท่ีเชา 

• ขอ ข. ระบุผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดในแปลงนี้ถาเก็บเก่ียวแลว หรือถายังไมถึงกําหนดเก็บเก่ียวใหใช

ผลผลิตในฤดูกาลผลิตท่ีผานมาเปนตัวแทนโดยตองระบุหนวยวาเปน ตัน หรือ กิโลกรัม 
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• ขอ ค. ระบุราคาท่ีเกษตรกรขายไดจากผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดในแปลงนั้น โดยระบุดวยวา ขายได

ราคาเทาไร (บาทตอหนวย) บาทตอตัน หรือบาทตอกิโลกรัม กรณีใชผลผลิตฤดูกาลผลิตท่ีผานมา

ก็ใหใชราคาท่ีขายไดตอนนั้น 

• การบันทึกคาใชจายของแปลงผลผลิตนั้น 

ขอ 1 ใหจดบันทึก คาแรง/คาจาง ท่ีดําเนินการในแตละข้ันตอนการผลิต ท้ังคาแรงเตรียมดิน

คาแรงปลูกดูแลรักษา ใสปุย ฉีดพนยาสารเคมีปองกัน/ปราบวัชพืชศัตรูพืช ตรวจดูแลแปลง

เหมารวมท้ังฤดูกาลผลิตรวมท้ังคาแรงเก็บเก่ียวผลผลิต เม่ือรวมคาแรงทุกรายการ1) ถึง 6) 

จะไดคาแรงรวม ท้ังหมดของแปลงผลิตนั้นใสไวในชองรวม(บาท) 

ขอ 2 ใหจดบันทึก คาวัสดุ ท่ีใชจริงในแปลงนั้น ท้ังคาพันธุ ปุยเคมี ปุยอินทรีย มูลสัตว สารเคมี 

คาซอมแซมอุปกรณท่ีมีไวใชในแปลงผลิตนั้น ถากิจกรรมใดมีการจางโดยผูรับจางนํา

เครื่องจักรมาเองคิดคาจางเหมาจะไมถือวาใชเครื่องจักรนั้น คาวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชใน

กิจกรรมการผลิตในแปลงนั้น อาทิ รองเทา ถุงมือ หมวก ฯลฯ สวนคาใชจายอ่ืน ๆ เชน

คาอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงแขก เปนตน เม่ือรวมคาวัสดุทุกรายการ 1) ถึง 7) จะไดคาวัสดุรวม

ของแปลงผลิตนั้น(บาท) 

ขอ 3 การคํานวณคาเสียโอกาส จากเงินลงทุนของตนเอง จากแนวคิดท่ีวาหากเกษตรกรไมได

นํามาผลิต สินคานั้นและเอาไปใชจายลงทุนทางอ่ืนก็จะไดผลตอบแทนจากเงินลงทุนนั้น

คํานวณไดโดยนําผลรวมคาใชจายในขอ 1 และขอ 2 คูณดวย ระยะเวลาหรือจํานวนเดือนท่ี

เพาะปลูกจนเก็บเก่ียว คูณดวย อัตราดอกเบี้ยเงินกูตอป 

ขอ 4 คาเชาท่ีดิน คิดคาเชาตอฤดูกาลผลิต ถาเปนท่ีดินของตนเองใหคิดเปนคาใชท่ีดินโดย

ประเมินเทียบเคียงกับคาเชาท่ีมีการเชากันในพ้ืนท่ี 

ขอ 5 กรณีไมผล ไมยืนตน การคํานวณตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอป จะคํานวณไดจากปท่ีใหผลผลิต

แลวโดยจะนําตนทุนเฉลี่ยกอนใหผล(ตอไร) ท่ีคํานวณจากตนทุนคาใชจายตั้งแตปปลูกจนถึง

ปกอน ใหผลผลิต ท้ังคาเตรียมดินขุดหลุม คาตนพันธุ คาปลูก คาดูแลรักษาตลอดชวงจนถึง

ปกอน 

ใหผลผลิต ท่ีเปนคากลางของ สศก. ตามแตละชนิดสินคา คูณดวย เนื้อท่ีปลูกแปลงนั้น (เพ่ือลด

ข้ันตอนและความยุงยากในการคํานวณของเกษตรกร) ซ่ึงถาเปนพืชไรจะไมตองคํานวณ ใน

สวนนี้เพราะคาใชจายเสร็จสิ้นในแตละฤดูกาลผลิต 

ขอ 6 ตนทุนรวมท้ังแปลง (บาท) เปนผลรวมจากคาใชจายใน ขอ 1 ถึง ขอ 5กรณีขาว พืชไร ให

คํานวณรวมเฉพาะ ขอ 1 ถึง ขอ 4  
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ขอ 7 ตนทุนตอไร (บาท) คํานวณโดยนําผลรวมตนทุนท้ังแปลงใน ขอ 6 หารดวย ขอ ก 

ขอ 8 ตนทุนตอหนวย คํานวณโดยนําผลรวมตนทุนท้ังแปลงใน ขอ 6 หารดวย ขอ ข ถาระบุ

ผลผลิตใน ขอ ข เปนตัน หรือเปนกิโลกรัม ตนทุนตอหนวยในขอนี้ก็จะเปน บาทตอตันหรือ

บาทตอกิโลกรัมตามลําดับ  

ขอ 9 รายไดตอไร (บาท) คํานวณโดย นํารายไดรวมท้ังแปลงท่ีไดจาก ขอ 10 หารดวย ขอ ก 

ขอ 10 รายไดรวมท้ังแปลง (บาท) คํานวณไดโดย นําผลผลิตใน ขอ ข คูณดวย ราคา ใน ขอ ค 

ขอ 11 ผลตอบแทนตอไร (บาท) คํานวณไดโดย นํารายไดตอไรใน ขอ 9 ลบดวย ตนทุนตอไรใน 

ขอ 7 

ขอ 12 ผลตอบแทนท้ังแปลง (บาท) คํานวณไดโดย นํารายไดรวมท้ังแปลงใน ขอ 10 ลบดวย 

ตนทุน ท้ังแปลงใน ขอ 6 

ทานอยูในสถานะใด 

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคํานวณได จากกระดานเศรษฐี ในขอ 11 ผลตอบแทนตอไร หรือ ขอ 12 

ผลตอบแทนท้ังแปลง สามารถวิเคราะหได ดังนี้ 

 ถาผลตอบแทน เปน     บวก      แสดงวา การผลิตสินคานั้นมีกําไร ทานจะเปนเศรษฐ ี

 ถาผลตอบแทน เปน    ลบ     แสดงวา การผลิตสินคานั้นขาดทุน ทานมีโอกาสจะยากจน 

 ถาผลตอบแทน    คงท่ี     แสดงวา รายจายเทากับรายได ทานยังพอจะพัฒนาใหมีกําไรได 

 

5.3 การพยากรณ 

 งานพยากรณผลผลิตการเกษตร เปนงานตามนโยบายของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

เพ่ือใหผูบริหารและผูใชท่ัวไปมีขอมูลสําหรับการวางแผนตลอดจนกําหนดนโยบายทางการคา เปาหมายการ

สงออก นโยบายการผลิตเปนตน เนื่องจากการสํารวจขอมูลการเกษตรในแตละปเพาะปลูก ศูนยสารสนเทศ

การเกษตรจะดําเนินการในระยะเวลาท่ีมีการเพาะปลูกไปแลวประมาณรอยละ 40 หรือในระยะเก็บเก่ียว ผล

สํารวจจึงมักลาชาไมทันความตองการ ดังนั้น จึงจําเปนตองทําการพยากรณขอมูลลวงหนา ท้ังพืชและปศุสัตว

ในรายละเอียดท่ีเก่ียวของ ไดแก  เนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิตตอไร ผลผลิต จํานวนตัวและปริมาณการผลิตปศุสัตว 

โดยจัดทําเปนระดับจังหวัด รายไตรมาส ซ่ึงในแตละไตรมาสอาจมีการปรับคาพยากรณบางตามสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เชน สภาพดินฟาอากาศ ปริมาณน้ําฝน ราคา นโยบายภาครัฐ  เปนตน 

 1) วิธีการพยากรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรใชขอมูลหรือตัวแปรท่ีมีผลกระทบตอการ

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของผลผลิตตอไร หรือเนื้อท่ีเพาะปลูก ซ่ึงตองใชสถิติขอมูลยอนหลัง รวม 20 ป ขอมูลเหลานี้

ประกอบดวย ปริมาณน้ําฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ราคา ณ ไรนา นโยบายภาครัฐและเอกชน พันธุ
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ขาว การบํารุงรักษา สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เพ่ือหาปริมาณและรูปแบบความสัมพันธกับ ผลผลิตตอ

ไร แลวนํามาสรางสมการพยากรณทางสถิติ  

ขอมูลผลผลิตตอไรและเนื้อท่ีเพาะปลูกท่ีนํามาใชในการพยากรณเปนขอมูลจากผลการสํารวจ  

โดยการสํารวจใชวิธีการสัมภาษณเกษตรกร และวิธีการตั้งแปลงทดสอบผลผลิต (Crop Cutting) ซ่ึงเปนขอมูล

จากการเก็บเก่ียวผลผลิตจริงในนาขาวของเกษตรกร จากท้ังแปลงท่ีมีผลผลิตสูงและต่ํา นํามาคํานวณเปน

คาเฉลี่ยของผลผลิตตอไรในระดับจังหวัด และเปนขอมูลท่ีไดรับความเห็นชอบแลวจากคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพขอมูลดานการเกษตร ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากกรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว กรมชลประทาน 

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ  

2) การวิเคราะหคาพยากรณ เม่ือไดคาพยากรณดวยวิธีการคํานวณจากสมการพยากรณแลว   

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังไดมีการสํารวจภาวะการผลิตในแหลงผลิตสําคัญ โดยวิธีการสัมภาษณ

เกษตรกร เพ่ือนํามาปรับคาพยากรณใหใกลเคียงกับความเปนจริงในพ้ืนท่ีมากข้ึน 

3) การพิจารณาขอมูลพยากรณกอนการเผยแพร เม่ือไดคาพยากรณแลว ศูนยสารสนเทศ

การเกษตรจะสงผลพยากรณเบื้องตนใหแกสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1-12 หรือหนวยงานในทองถ่ิน 

เพ่ือใหขอคิดเห็น  หากไมเห็นดวย จะดําเนินการปรับคาพยากรณอีกครั้งหนึ่ง  แลวจึงนําเสนอในท่ีประชุม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตรเพ่ือพิจารณา กอนการเผยแพร    

4) การปรับคาพยากรณรายไตรมาส สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการติดตาม

สถานการณการผลิต และจะปรับคาพยากรณเปนรายไตรมาส หากพบวามีสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ

คาพยากรณอยางมีนัยสําคัญ  เนื่องจากในชวงไตรมาสแรกท่ีพยากรณเปนชวงท่ีเกษตรกรยังไมเริ่มเพาะปลูกขาว จะ

พยากรณภายใตสมมติฐานวาสภาพภูมิอากาศปกติ  หลังจากนั้นในระหวางฤดูปลูกและเก็บเก่ียว หากเกษตรกร

ประสบภัยแลง ภาวะฝนท้ิงชวง อุทกภัย แมลงหรือศัตรูพืชระบาด ทําใหตนขาวเสียหาย เก็บเก่ียวผลผลิตไดนอยลง 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะปรับลดคาผลผลิตตอไรลง โดยใชสมการพยากรณทางสถิติ และใชขอมูลจากการ

สํารวจภาวะการผลิตรวมท้ังขอมูลประกอบอ่ืนๆ แลวนําผลพยากรณท่ีปรับใหมของแตละไตรมาส สงใหหนวยงานใน

พ้ืนท่ีใหขอคิดเห็น   และนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตรเพ่ือพิจารณา กอนการ

เผยแพร เชนเดียวกับไตรมาสแรก 

5) การสํารวจภาวะการผลิตสินคาเกษตรแบบเรงดวน (Rural Rapid Appraisal)

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํารวจภาวะการผลิตสินคาเกษตร โดยการสัมภาษณเกษตรกร จากจุดสังเกตท่ี

เปนแหลงผลิตท่ีสําคัญ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสถานการณการผลิตสินคาเกษตรใหถูกตองแมนยํา และ

นํามาใชอธิบายทิศทางการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของเนื้อท่ีเพาะปลูกเนื้อท่ีใหผล และผลผลิตตอไร รวมท้ังเหตุผล

และสภาพการผลิตตางๆ ท่ีมีแหลงอางอิง ซ่ึงการสํารวจดังกลาวใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรใน
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การติดตามสถานการณการผลิต และระบุพิกัดของจุดสังเกตท่ีจะตองตรวจสอบเปนประจํา เพ่ือเปรียบเทียบ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี 

6) ความแมนยําของคาพยากรณ การตรวจสอบความถูกตอง แมนยําของผลพยากรณ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ไดเปรียบเทียบผลการพยากรณกับผลการสํารวจ ตั้งแตปเพาะปลูก 2530/31 

ถึง 2554/55 ในระดับประเทศ เปนรายไตรมาส พบวาผลพยากรณของเนื้อท่ีเพาะปลูก และปริมาณผลผลิต

รวมท้ังประเทศ ปรากฏวา รอยละความคลาดเคลื่อนมีคาอยูระหวางรอยละ 2 ถึง รอยละ 10 เทานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ข้ันตอนการพยากรณขอมูล 

สร้างสมการพยากรณ์ 

รวบรวมข้อมูลและสถติย้ิอนหลงั 

- ผลการสํารวจขอ้มลูยอ้นหลงั  
- ปรมิาณน้ําฝน ปรมิาณน้ําในเขือ่น รายเดอืน  

ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั 
- ราคาสนิคา้เกษตร 
- ผลการสาํรวจภาวะการผลติ 
- นโยบายภาครัฐและเอกชน 
- ภาพถา่ยดาวเทยีม 
- ตน้ทนุการผลติ ฯลฯ 
-ปรมิาณนํา้ฝนและสถติิ

 

เผยแพร่ข้อมูล

 

ปรับค่าพยากรณ์ เม่ือมี
สถานการณ์เปลีย่นแปลง 

- ภัยธรรมชาต ิฝนแลง้ อทุกภัย วาตภัย ฯ 
- การเปลีย่นแปลงนโยบาย 
- การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  
ฯลฯ 
-ปรมิาณนํา้ฝนและสถติย้ิอนหลงั 

ส่งผลพยากรณ์ให้หน่วยงาน

ในท้องถิ่นพจิารณา 

วเิคราะห์ผลพยากรณ์ 
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6. หลักเกณฑในการใชขอมูลสถิติ 

 ในการใชขอมูลสถิติจําเปนจะตองศึกษาภูมิหลังหรือความเปนมาของขอมูลสถิติท่ีจะนํามาใชเพ่ือ

สามารถตัดสินใจไดวาจะใชขอมูลใดหรือเชื่อถือขอมูลท่ีมีอยูมากนอยเพียงใดการใชขอมูลสถิติ มีหลักเกณฑท่ี

ผูใชขอมูลควรพิจารณา ดังนี้ 
 

6.1 คําจํากัดความและคํานิยาม (Definition and Concept) ในการผลิตขอมูลจําเปนตองกําหนดความหมาย

หรือคําจํากัดความหรือคํานิยามของคําท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหรูขอบเขตของขอมูลสถิติซ่ึงขอมูล

สถิติเรื่องเดียวกันอาจแตกตางกันไดเนื่องมาจากคํานิยาม /คําจํากัดความท่ีใชไมเหมือนกัน เชน คําวา " รายได 

" อาจหมายถึงรายไดท่ีเปนตัวเงินอยางเดียว หรือรายไดท่ีเปนท้ังตัวเงินและท่ีไมเปนตัวเงินเปนตน 
 

6.2 การจัดจําแนกขอมูล (Classification) เปนการจัดประเภทขอมูลตามลักษณะของขอมูล การจัดจําแนก

ขอมูลควรเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน การจัดจําแนกตามอาชีพ อุตสาหกรรม การศึกษา อายุ เปนตน

ขอมูลสถิติในเรื่องเดียวกัน ถามีการจําแนกขอมูลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันจะสามารถเปรียบเทียบกันได 
 

6.3 ระเบียบวิธีสถิติ (Statistical Methodology) เปนระเบียบวิธีการผลิตขอมูล เชนวิธีการสํารวจซ่ึงตอง

อาศัยระเบียบวิธีการสุมตัวอยาง สําหรับแผนแบบการสุมตัวอยางหรือการเลือกตัวอยาง มี หลายวิธี และแตละ

วิธีจะทําใหไดคาประมาณ (ผลการสํารวจ)ท่ีแตกตางกันไป ดังนั้นขอมูลในเรื่องเดียวกัน ถาใชระเบียบวิธี

แตกตางกันขอมูลสถิติและผลการสํารวจจะแตกตางกันตามไปดวย 
 

6.4 คาบเวลาท่ีขอมูลอางถึง (Reference period) ในการจัดทําสถิติคาบเวลาท่ีขอมูลอางถึงมีความสําคัญ

มาก เพราะจะทําใหทราบวาขอมูลสถิติท่ีรวบรวมไดเปนของชวงเวลาใด หรืออางอิงขณะใดเชน คาบเวลาท่ี

ขอมูลอางถึงของสถิติจํานวนประชากรของโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 คือ วันท่ี 1 

เมษายน 2553 ท้ังนี้คาบเวลาท่ีขอมูลอางถึง กับคาบเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลอาจแตกตางกันหรือเปนชวงเวลา

เดียวกันก็ได 
 

6.5 คุมรวม (Coverage) ในการจัดทําสถิติจําเปนตองกําหนดคุมรวม เพ่ือใหผูใชขอมูลไดทราบถึงขอบเขตของ

ขอมูลวาครอบคลุมแคไหน เชน คุมรวมของครัวเรือนเกษตรโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลง ทางการเกษตร 

พ.ศ. 2554หมายถึงครัวเรือนเกษตรท่ีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกต้ังแต 2 ไรข้ึนไป หรือเลี้ยงปศุสัตวตามประเภทหรือ

จํานวนท่ีกําหนด หรือ มีรายไดตอปจากการขายผลิตภัณฑเกษตรตั้งแต 6,000 บาทข้ึนไป เปนตน 
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7. การเผยแพรขอมูล 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนยสารสนเทศการเกษตร มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศตางๆ 

ในหลายรูปแบบ ไดแก 
 

7.1 เอกสารเผยแพร (Hard Copy) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดรวบรวมจัดทําสารสนเทศตางๆ เปน

เอกสารเพ่ือเผยแพรแกผูใชขอมูลเปนประจํา เอกสารดังกลาวไดแก รายงานผลการสํารวจสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

วารสารพยากรณ (รายไตรมาส) สถิติการเกษตรประเทศไทยสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา        

คํานิยาม ปฏิทินการผลิต สินคาเกษตรท่ีสําคัญ สถิติการคาสินคาเกษตรไทยกับตางประเทศ ตัวชี้วัด          

โดยสามารถติดตอขอรับเอกสารท่ีสนใจไดท่ีสวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร 

เชน   สถิติการเกษตรแหงประเทศไทย           คํานิยามขอมูลสถิติการเกษตร 

 

 

 

 

 

สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา  ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 
 

7.2 เว็บไซต เผยแพรขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานทางเว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

www.oae.go.th โดยสามารถสืบคนขอมูลท่ีมีรายละเอียดและขอมูลยอนหลังไดมากกวาเอกสารท่ีจัดพิมพ

เผยแพร นอกจากนี้ยังสามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมโดยสงอีเมลมาท่ี prcai@oae.go.th 
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7.3 การใหบริการขอมูล ผานตู KIOSK หรือตูบริการขอมูลเพ่ือเกษตรกรในแบบระบบหนาจอสัมผัส (Touch 

Screen) เพ่ือเผยแพรบริการขอมูลขาวสารนโยบายมาตรการดานการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพรวดเร็วกระจาย

อยางท่ัวถึงในระดับทองท่ีใหเกษตรกรรับทราบขอมูลและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจ

รวมท้ังสามารถสื่อสารไดสองทางระหวางเกษตรกรกับภาครัฐโดยมุงหวังใหเกษตรกรมีความรูเปรียบเสมือน

อาวุธทางปญญาในโลกปจจุบันในระยะแรกไดรวมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ติดตั้งตู Kiosk ท่ีสาขาของธนาคาร 

ขอมูลท่ีใหบริการ ไดแก  

1) ราคาสินคาเกษตร ท้ังพืช ปศุสัตวและประมง  เปนขอมูลราคาท่ีเกษตรขายได ณ ไรนา ราคาราย

วันท่ีตลาดกลาง ราคา F.O.B. และราคาตลาดลวงหนา 

2) ตนทุนการผลิต   

3) การผลิตสินคาเกษตร นําเสนอปริมาณการผลิต สถานการณการผลิตและการตลาด  

4) ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงาน นําเสนอขอมูลเก่ียวกับ การถือครองและการใชท่ีดิน 

รายได รายจาย หนี้สิน ทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร 

5) ทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดในภาพรวม ไดแก จํานวนผูข้ึนทะเบียน เนื้อท่ีเพาะปลูกใน

ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด รวมท้ังเกษตรกรยังสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทะเบียนรายบุคคลได 

6) ความรูและขาวสารการเกษตร ไดแกความรูดานเทคโนโลยีการเกษตร ขาวดวน ขาวเตือนภัย ท้ังใน

รูปแบบขอความและคลิปวีดีโอ 

7) ขอมูลมาตรการและนโยบายภาครัฐ 
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7.4 กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส OAE-RCMO 

 1) กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส สําหรับผูไม Login 
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ถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คามาตรฐาน 

แผนท่ี 
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2) กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส สําหรับผู Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมใชงานคร้ังแรก 

เคยใชงาน 
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7.5 การติดตอขอรับบริการขอมูล 

1) ผูรับบริการสามารถติดตอโดยตรงไดท่ี สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ศูนย 

สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนพหลโยธิน เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

2) ผูรับการติดตอทางโทรศัพท หมายเลข 0-2561-2870 0-2940-6641  

3) ผูรับบริการติดตอทาง E-mail : prcai@oae.go.thหรือ www.oae.go.th เมนู ถาม-ตอบ 
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	3.1 ปริมาณการผลิต
	ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดทำสถิติข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทั้งพืชไร่  ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปศุสัตว์ และประมง โดยในแต่ละชนิดสินค้าจะมีรายการข้อมูลที่สำคัญ เช่น การผลิตพืชจะมีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยวเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ การเก็บเ...
	3.2 ต้นทุนการผลิต
	การคำนวณต้นทุนการผลิตมีหลายวิธี สำหรับต้นทุนการผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ โดยพืชจะเป็นต้นทุนการผลิต ตามปีเพาะปลูก ส่วนต้นทุนการผลิตปศุสัตว์จะมีข้อมูลต้นทุนการผลิตเป็นรายเดือน
	3.3 ราคา
	ราคาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญซึ่งผู้ใช้โดยทั่วไปให้ความสนใจเป็นลำดับต้นๆ เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ราคาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำเป็นการเก็บรวบรวมราคา           ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ของสินค้าเกษตรที่สำคัญรายสัป...
	3.4 การพยากรณ์
	เพื่อให้การคาดคะเนข้อมูลล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพยากรณ์จึงเป็นวิธีที่จะให้ได้ข้อมูลดังกล่าว สำหรับการพยากรณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการทราบ (เช่น เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่) กั...
	3.5 ภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือนเกษตรกร
	เป็นข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกร เช่น รายได้ – รายจ่ายทางการเกษตร รายได้ – รายจ่ายของครัวเรือน หนี้สิน – ทรัพย์สิน เป็นต้น ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้จะทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ลักษณะการผลิต โครงสร้างรายได้ – รายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งจะใ...
	3.6 การใช้ที่ดินทางการเกษตร (Land Use)
	เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ในที่ดินรายจังหวัด เป็นรายปี โดยนำภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลจากดาวเทียมมาประยุกต์การแปลภาพเพื่อหาเนื้อที่ทางการเกษตรและการใช้ประ...
	3.7 ข้อมูลเชิงพื้นที่
	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้นำเอาข้อมูลเชิงพื้นที่มาใช้ตั้งแต่ปี 2529ซึ่งนอกจากจะสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ชัดเจนในเชิงภูมิสารสนเทศ แล้วปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีความก้าวหน้าสามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านสถิติได้หลายด้าน เช่น พื้นที่เพาะปลูก/ยืนต้น ...
	/
	 การสำรวจเนื้อที่ที่ไม่ได้ปลูก เพื่อหาสัดส่วนของเนื้อที่ที่ปลูกได้จริง เนื่องจากในแปลงเพาะปลูกพืชจะมีพื้นที่บางส่วนที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ เช่น คันนา หนองน้ำ บ่อน้ำ ไม้ยืนต้น จอมปลวก ห้างนา เป็นต้น
	 การสำรวจผลผลิตตกหล่น เพื่อคำนวณหาปริมาณผลผลิตที่ตกหล่นจากการเก็บเกี่ยว เนื่องจากในการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ว่าจะด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักร ก็จะมีผลผลิตที่ตกหล่นในแปลง
	- เก็บเกี่ยวผลผลิตภายในกรอบSample Spot  ภายใน 1 ตารางเมตรของข้าวนาปี ข้าวนาปรังและถั่วเหลืองเป็นต้นจากนั้นจึงทำการนวด และ/หรือทำความสะอาดผลผลิตและนำผลผลิตที่ได้ไปทำให้แห้ง โดยการตาก หรือ อบ หรือเก็บผลผลิตในแถวตัวอย่างตามขนาดความยาว 3 เมตรต่อแถวของมันส...
	5) การสำรวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตรแบบเร่งด่วน (Rural Rapid Appraisal)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำรวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตร โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร จากจุดสังเกตที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรให้ถูกต้องแม่น...
	6. หลักเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลสถิติ
	ในการใช้ข้อมูลสถิติจำเป็นจะต้องศึกษาภูมิหลังหรือความเป็นมาของข้อมูลสถิติที่จะนำมาใช้เพื่อสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ข้อมูลใดหรือเชื่อถือข้อมูลที่มีอยู่มากน้อยเพียงใดการใช้ข้อมูลสถิติ มีหลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้ข้อมูลควรพิจารณา ดังนี้
	6.1 คำจำกัดความและคำนิยาม (Definition and Concept) ในการผลิตข้อมูลจำเป็นต้องกำหนดความหมายหรือคำจำกัดความหรือคำนิยามของคำที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้รู้ขอบเขตของข้อมูลสถิติซึ่งข้อมูลสถิติเรื่องเดียวกันอาจแตกต่างกันได้เนื่องมาจากคำนิยาม /คำจำกัดค...
	6.2 การจัดจำแนกข้อมูล (Classification) เป็นการจัดประเภทข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล การจัดจำแนกข้อมูลควรเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การจัดจำแนกตามอาชีพ อุตสาหกรรม การศึกษา อายุ เป็นต้นข้อมูลสถิติในเรื่องเดียวกัน ถ้ามีการจำแนกข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจะสา...
	6.3 ระเบียบวิธีสถิติ (Statistical Methodology) เป็นระเบียบวิธีการผลิตข้อมูล เช่นวิธีการสำรวจซึ่งต้องอาศัยระเบียบวิธีการสุ่มตัวอย่าง สำหรับแผนแบบการสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกตัวอย่าง มี หลายวิธี และแต่ละวิธีจะทำให้ได้ค่าประมาณ (ผลการสำรวจ)ที่แตกต่างกันไป...
	6.4 คาบเวลาที่ข้อมูลอ้างถึง (Reference period) ในการจัดทำสถิติคาบเวลาที่ข้อมูลอ้างถึงมีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้ทราบว่าข้อมูลสถิติที่รวบรวมได้เป็นของช่วงเวลาใด หรืออ้างอิงขณะใดเช่น คาบเวลาที่ข้อมูลอ้างถึงของสถิติจำนวนประชากรของโครงการสำมะโนประชากรและเ...
	6.5 คุ้มรวม (Coverage) ในการจัดทำสถิติจำเป็นต้องกำหนดคุ้มรวม เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบถึงขอบเขตของข้อมูลว่าครอบคลุมแค่ไหน เช่น คุ้มรวมของครัวเรือนเกษตรโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลง ทางการเกษตร พ.ศ. 2554หมายถึงครัวเรือนเกษตรที่มีเนื้อที่เพาะปลูกตั้งแต่ ...
	7. การเผยแพร่ข้อมูล
	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในหลายรูปแบบ ได้แก่
	7.1 เอกสารเผยแพร่ (Hard Copy) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมจัดทำสารสนเทศต่างๆ เป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้ข้อมูลเป็นประจำ เอกสารดังกล่าวได้แก่ รายงานผลการสำรวจสินค้าเกษตรที่สำคัญ วารสารพยากรณ์ (รายไตรมาส) สถิติการเกษตรประเทศไทยสารสนเทศเศรษฐกิจก...
	เช่น   สถิติการเกษตรแห่งประเทศไทย           คำนิยามข้อมูลสถิติการเกษตร
	//
	สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า  ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
	//
	7.2 เว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th โดยสามารถสืบค้นข้อมูลที่มีรายละเอียดและข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่าเอกสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ นอกจากนี้ยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยส่งอีเมล์มาที่ prcai@oae.go.th
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