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 ปจจุบันเปนที่ยอมรับวาขอมูลและสารสนเทศการเกษตร

มีบทบาทสําคัญและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันมากขึ้น ไมวาจะเปน

ขอมูลตนทุนการผลิต ผลผลิต ราคา ขอมูลเหลานีจ้ะเปนประโยชน

ตอภาครัฐ ชวยในการตัดสินใจใหความชวยเหลือแกเกษตรกร

เมื่อราคาสินคาตกตํ่าเนื่องจากผลผลิตออกมากเกินความตองการ

หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้เกษตรกรยังใชในการ

ปรับเปลี่ยนหรือปรับรูปแบบการผลิต เชน การใชเมล็ดพันธุ ปุย 

ใหเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต หรือเปลี่ยน

ไปปลูกพืชชนดิอื่นที่เหมาะสมกวาเพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคา 

 ขอมลูของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรเปนขอมลูทีก่ระทรวง

เกษตรและสหกรณนําไปใชในการกําหนดนโยบาย มาตรการ

ของภาครัฐ ซึ่งหลายคนที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียตองการ

ทราบทีม่าและวธิกีารไดมาของขอมลูทีแ่ตกตางจากของตนเองวาเปน

เพราะเหตุใด รวมทั้งผู อ านโดยเฉพาะเกษตรกรจะไดเข าใจ

ในรายละเอียดและการนําขอมูลไปใชประโยชนสําหรับทําการ

เกษตรและพัฒนาการเกษตรของตนไดอีกดวย นอกจากนี้แลว 

หากท านผู อ  านสนใจหรือต องการข อมูลอื่นเพื่อช วยในการ

คํานํา ประกอบอาชีพเกษตรก็สามารถติดตอขอรับขอมูลไดที่ ศูนยบริการ

ขอมูลเศรษฐกิจการเกษตร ณ หองสมุดคติการ ชั้น 2
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 ในการตอบคําถามวา ขอมูลนั้นสําคัญหรือไม ทุกคนจะตอบตาม

ความรูสกึวาสาํคญัแนแตถาถามวาขอมลูนัน้สาํคญัอยางไร ดจูะเปนเรือ่งทีต่อง

อธิบายความกันยืดยาวทีเดียวเพราะประโยชนจากการมีขอมูลเปนเรื่อง

ทีม่คีวามเกีย่วของตอชวีติประจาํวนัของผูคนมากมาย สามารถกลาวถงึความ

สําคัญไดหลากหลาย ทั้งทางตรงและทางออมทั้งนี้เพราะการดําเนนิชีวิต

ของทกุคนจะตองตดัสนิใจทาํการอยางใดอยางหนึง่ตลอดเวลา ขอมลูทีม่อียู

จะนาํไปชวยชีน้าํการกระทาํของแตละเรือ่งไดเมือ่ไมมขีอมลูจะคดิจะทาํอะไร

กเ็ปรยีบเหมอืนคนตาบอด โอกาสผดิพลาดคลาดเคลือ่นจะมมีากยิง่เรือ่งราว

ที่ตองทําเปนเรื่องใหญเกี่ยวของกับคนหมูมาก หรือเปนการวางแผน
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ภาวะเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี ที่เปนความรูทางการผลิต แนวโนม

การผลิต ตลอดจนประเด็นเกี่ยวของทางดานการเกษตรอื่นที่มิไดกลาวถึง

ทั้งหมด มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประชาชน พี่นองเกษตรกร 

และประเทศชาติเปนอยางยิ่ง ขอมูลหลายอยางหายากขาดแคลน 

บางอยางเปนขอมูลที่ลาชา ไมทันสมัย หรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

เมื่อมีความจําเปนตองนําไปใช หรือไมมีขอมูลใหใช ยอมเกิดผลเสีย

ตอสวนรวมกระทบโดยตรงตอภาวะการเจริญเติบโต ของประเทศชาติ 

เกิดความชะงักงันทางเศรษฐกิจ หรือไมเปนไปอยางที่ควรจะเปน

 สําหรับการแยกประเด็น เพื่อใหเห็นประโยชนและความสําคัญของ

ขอมูลการเกษตร อาจแยกออกไดโดยสรุปดังนี้

 1.1 ประโยชนตอการตัดสินใจของเกษตรกร 

     เกษตรกรสามารถนําขอมูลทางดานการเกษตรเปนตัวชี้นําในการ

ตัดสินใจไดวาควรจะผลิตอะไรที่ใหผลตอบแทนมากที่สุด ใชเปนเครื่องมือ

ในการตอรองราคากับพอคา เปรียบเทียบราคาและตนทุนของพืช และสัตว

แตละชนดิวาสินคาชนดิใดจะใหผลตอบแทนสูงกวากัน หรือสินคาชนดิใด

มีแหลงผลิตอยูที่ใดมากนอยแคไหน เพื่อใหเกิดทางเลือกในการผลิต 

 1.2 ประโยชนในการวางแผนพัฒนาการเกษตร

     ในการพฒันาประเทศจาํเปนตองมแีผน แผนพฒันาประเทศทีส่าํคญั

และเหน็ชดั ไดแก แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิซึง่เปนแผนแมบทใหญ

ประกอบดวยแผนยอยอีกมากมาย ทั้งภาคการเกษตรและนอกการเกษตร 

ปฏิบัติระดับชาติก็ยิ่งตองระมัดระวัง เคยมีปราชญผูบริหารบานเมืองพูด

อุปมาอุปมัยความสําคัญของขอมูลไวหลายประโยค เชน นํ้าพึ่งเรือเสือพึ่งปา

การพัฒนาพึ่งขอมูล เปนตน ลองพิจารณาเรื่องราวใกลตัวของแตละคน 

นับแตเกิดจนตาย การดําเนนิชีวิตในแตละวัน ตั้งแตตื่นจนถึงเขานอน 

ลวนตองใชขอมูลในการดํารงอยูทั้งสิ้น เชน คาฝากทองโรงพยาบาลราคา

เทาใด ระยะทางจากบานไปโรงพยาบาล กี่กิโลเมตร เพื่อพิจารณาวาควรใช

โรงพยาบาลไหน เด็กเกิดมานํ้าหนกัเทาใด เพื่อพิจารณาถึงสุขภาพ เมื่อเขา

ทํางานก็ตองพิจารณาวามีประสบการณหรือไม กี่ป ควรใหเงินเดือนเทาใด 

แมการทําศพคนตาย ก็ควรตองรูวา วัดไหนเสียคาใชจายเทาใด เมื่อเทียบ

ฐานะเจาภาพ หรือการเขาฝกอบรมในครั้งนีต้องรูวาจะตื่นนอนเวลาเทาใด 

ระยะทางที่จะเดินทางกี่กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางนานเทาใด เขาอบรมกี่วัน 

คาอาหาร คาเดินทาง คาที่พกเปนอยางไร เปนตน เมื่อกลาวเชนนี้ ก็พอจะ

สรุปไดวา สรรพสิ่งที่เราสนใจรับรูรับ

ทราบทั้งที่อาจจะเปนตัวเลขหรือไม

เปนตัวเลขลวนเปนขอมูลทั้งสิ้น

 ในแงของขอมลูการเกษตร ก็เปน

ขอมูลชนิดหนึ่ง ที่ครอบคลุมสาระใน

เรื่องการเกษตรทั้งหมด ไมวาจะเปน

สถานการณการผลิต ปริมาณการผลิต

ตนทุนการผลิต ราคาสินคา ภาวะการ

ตลาด ความตองการใชภายในภายนอก

ประเทศ สภาพดินฟาอากาศ หรือ

ภยัธรรมชาต ิ แหลงทรพัยากรธรรมชาติ 
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แตละชนดิมากมาย เชน คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือ

เกษตรกร (คชก.)คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช) เปนตน

 1.4 ประโยชนในการชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาเกีย่วกบัภยัธรรมชาติ

          ภาคการเกษตรของไทยยังคงตองอาศัยธรรมชาติในการผลิต

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ สภาพดินฟาอากาศที่ในบางปอาจจะเกิด

ความผิดปกติ เชน ฝนแลง นํ้าทวม โรคแมลงระบาด ทําความสูญเสีย

มาสูเกษตรกรผูผลิต หนวยงานเกี่ยวของที่มีหนาที่แกไขปญหา ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน ตองรับรูปญหาเฉพาะหนาเหลานี้ และรีบเขามาดําเนนิการ

ชวยเหลือแกไขใหทันทวงทีรัฐบาลจําเปนตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบ 

เพือ่เกบ็รวบรวม และรายงานขอมลูเกีย่วกบัความเสยีหาย ใหรวดเรว็ทนัตอ

เหตุการณเสมอ

 1.5 ประโยชนในการติดตามและประเมินผล

     ในการทาํงานใดๆ กต็าม จาํเปนจะตองมกีารตดิตามดแูลเพือ่ให

เปนไปตามวัตถุประสงค การดําเนนิงาน ตามแผน หรือนโยบายการเกษตร

ก็เชนเดียวกัน จําเปนจะตองมีการติดตามและประเมินผลอยางใกลชิด ซึ่ง

จําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ไวใชประกอบการศึกษาขอมูล

การเกษตรเหลานีน้อกจากจะใชใหเกิดประโยชน ในการติดตามประเมินผล

โครงการที่กําลังดําเนนิการแลว ยังนําไปใชประกอบการกําหนดโครงการ

ใหมๆ ที่มีลักษณะคลายกันใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย

ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด หรืออาจลงลึกถึงระดับทองถิ่น ตําบล 

โดยกําหนดวาทองที่ใดควรจะสงเสริมใหมีกิจกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตวชนดิใด

จึงจะเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเกษตรกรและ

ประเทศชาติ ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรดังกลาว จําเปนตองมีขอมูล

วาในแตละพื้นที่มีสภาพพื้นฐานเปนอยางไร  

 1.3 ประโยชนในการกําหนดนโยบายการเกษตร

   ทุกประเทศตองมีนโยบายในการจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชน ในเรื่องการเกษตรก็เชนเดียวกัน จําเปนตองมีการกําหนด

นโยบายทางการเกษตร ให สอดคล องกับสถานการณตลอดเวลา 

ปจจัยสําคัญที่ใชในการกําหนดโยบายก็คือ ขอมูลการเกษตร เพราะนโยบาย

ตางๆ เชน นโยบายเกี่ยวกับการสงออกนําเขาผลิตผลทางการเกษตร 

ไมวาจะเปนขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มนัสาํปะหลงั ออยโรงงาน ถัว่เหลอืง

สับปะรด ฯลฯ ล  วนขึ้ นอยู  กับ

การเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ ผลผลิต

ตอไรอนัมผีลตอเนือ่งมาจากสภาพดิน

ฟาอากาศ ราคา เรือ่งเหลานี ้ รฐับาล

จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดทราบขอมูล

อันเปนพื้นฐานอยางถูกตองเสียกอน 

การกําหนดนโยบายดังกลาว ปจจุบัน

ภาครัฐใหความสําคัญมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการนโยบายเพื่อดูแลใน

รายละ เอี ยดของสิ นค  า เ กษตร
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2. ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ¢Í§
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยสารสนเทศการเกษตร 

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ

การเกษตรเพื่อเผยแพรและตอบสนองความตองการของผูใช ทั้งขอมูล

ดานปรมิาณการผลติ ภาวะเศรษฐกจิสงัคมครวัเรอืนเกษตรกร ขอมลูเกีย่วกบั

ปจจัยการผลิตและราคารวมทั้งตนทุนการผลิต การนําเขา สงออกสินคา

เกษตรที่สําคัญ โดยใชหลักวิชาการทั้งทางดานสถิติและเศรษฐศาสตรที่

เหมาะสมกับขอมูลที่ตองการ ขอมูลที่จัดทําไดแก

 2.1 ปริมาณการผลิต  
     จัดทําสถิติขอมูลการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ ทั้งพืชไร (ขาว

นาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลังโรงงาน) ไมผล ไมยืนตน 

(ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ลําไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง) ปศุสัตว 

(ไกเนื้อ ไกไข สุกร นํ้านมดิบ โคเนื้อ) และประมง (กุงทะเล กุงเพาะเลี้ยง

 1.6 ประโยชนในการพยากรณ

     การพยากรณเปรียบเสมือนสิ่งบอกเหตุใหรัฐบาล หรือหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของไดรบัรู และมเีวลาวางแผนแกไขปญหาทีจ่ะเกดิขึน้เปนการลวงหนา

เชน ถาพยากรณวาผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวปนีจ้ะมีมาก อันจะเปนสาเหตุ

ใหราคาตกตํ่าก็จะทําใหภาครัฐเรงหาตลาด เพื่อการสงออกเปนหนทาง

บรรเทาปญหา การพยากรณจะทําไดแมนยําจะตองมีขอมูลที่ถูกตองทั้งใน

อดีตและปจจุบัน นัน่คือขอมูลที่รวบรวมไดนอกจากใชประโยชนในปจจุบัน

แลวยังมีประโยชนในการทํานายอนาคตดวย 

 นอกจากนี้ ขอมูลสถิติยังเปนที่ตองการและใชกันอยางกวางขวาง 

และแพรหลายในวงการธุรกิจ เอกชน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และ

ขนาดใหญที่ตองอาศัยขอมูลในการวางแผนดานตาง ๆ อยางรอบคอบ 

เพือ่ใหการดาํเนนิธรุกจิมโีอกาสทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ ความกาวหนาไดมากทีส่ดุ

ไม ว  าจะเป นการวางแผนด านการผลิต การตลาด การโฆษณา 

การกําหนดราคาสินคาหรือบริการใหเหมาะสมกับกําลังซื้อ และสภาวะการ

แขงขัน จะตองอาศัยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถิติตางๆ ที่จําเปน 

และเปนประโยชนในการวางแผน และการตัดสินใจในดานตางๆ เพื่อลด

อัตราการเสี่ยงที่จะตองประสบความลมเหลวในการดําเนินการ และ

เพื่อใหการแกไขปญหาภาวะวิกฤต

ทางเศรษฐกิจไดเปนผลสําเร็จ
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และตนทุนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน สําหรับประมงจะเปนตนทุนการ

ผลิตตามรุนที่เพาะเลี้ยง 

 2.3 ราคา 
        ราคาเปนขอมลูสารสนเทศทีท่ีส่าํคญัซึง่ผูใชโดยทัว่ไปใหความสนใจ

เปนลําดับตนๆ เพราะสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายดาน เชน ประกอบ

การวิเคราะหและกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจการเกษตรใหแกรัฐบาล 

และใชประกอบการตัดสินใจใหแกผูประกอบการและเกษตรกร เปนตน

ราคาที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทําเปนการเก็บรวบรวมราคา

มี 2 ประเภท ไดแก ราคาที่เกษตรกรขายไดของสินคาเกษตรที่สําคัญราย

สัปดาห จากการรายงานของสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต และราคา

รายวันในตลาดสําคัญ เชน ทาขาว ลานมันสําปะหลัง ตลาดกลาง เปนตน 

นอกจากนี้ยังจัดทําดัชนีราคาสินคาเกษตร และดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร

ดวย สําหรับดัชนีราคาสินคาเกษตรเดิมมีหนวยงานที่สําคัญ คือ ธนาคาร

แหงประเทศไทย จัดทําเพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจดวย 

แตหลังจากมีการหารือและทํา

ขอตกลง (MOU) ในการรวมมือทาง

วิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

จึงหันมาใชดัชนีราคาสินคาเกษตร 

ที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จัดทําขึ้นแทน 

ปลาดุก ปลานิล)  โดยในแตละชนดิสินคาจะมีรายการขอมูลที่สําคัญ 

เชน การผลิตพืชจะมีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว/เนื้อที่ใหผล ผลผลิต 

ผลผลติตอไร รอยละการเกบ็เกีย่วรายเดอืน พืน้ทีแ่ยกตามระบบชลประทาน 

สวนปศสุตัวจะมจีาํนวนสตัว ณ วนัที ่1 มกราคม ปรมิาณการผลติ อตัราการเกดิ

อัตราการใหไข อัตราการใหนม เปนตน โดยสวนใหญจะเปนขอมูลในระดับ

จังหวัด ยกเวนขาวนาป ขาวนาปรัง มันสําปะหลังโรงงาน ขาวโพดเลี้ยง

สตัว ยางพารา ปาลมนํา้มนั ทีม่ขีอมลูในระดบัอาํเภอ สาํหรบัการจดัทาํขอมลู

การผลิตใชวิธีทางสถิติ โดยการสํารวจดวยตัวอยาง ทั้งนี้ระเบียบวิธี

การสํารวจ และชวงการสํารวจจะขึ้นอยูกับความเหมาะสม ลักษณะของ

สินคาและขอมูลที่ตองการจัดเก็บ 

 2.2 ตนทุนการผลิต 

   เปนขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ และจําเปนในการกําหนด

นโยบายมาตรการตางๆ การคํานวณตนทุนการผลิตมีหลายวิธี เชน

ใชวิธีการทางบัญชี ใชวิธีการทางเศรษฐศาสตร เปนตน สําหรับตนทุน

การผลิตของสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร ใชวิธีการทางเศรษฐศาสตร 

จึงมีความแตกตางจากทางบัญชี คือ มีการ

คิดตนทุนคาเสียโอกาส รวมทั้งมีการคํานวณ

ตนทุนที่ไม เป นเงินสดดวย ขอมูลตนทุน

การผลติทัง้พชื ปศสุตัวและประมง โดยพชืจะเปน

ตนทุนการผลิต ตามปเพาะปลูก สวนตนทุน

ก า ร ผ ลิ ต ป ศุ สั ต ว  จ ะ มี ข  อ มู ล ต  น ทุ น 

การผลิตเปนรายเดือน เนื่องจากปศุสัตว เชน 

ไขไก นํา้นมดบิ มผีลผลติออกสูตลาดตลอดเวลา
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รายป เดิมเปนการจัดทําโดยใชวิธีการทางสถิติเพียงอยางเดียว แตเมื่อ

มกีารนาํเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศมาใช สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรไดนาํ

แผนที่ภาพถายทางอากาศและขอมูลจากดาวเทียมมาประยุกต โดยการ

แปลภาพเพื่อหาเนื้อที่ทางการเกษตรและการใชประโยชนที่ดินทางการ

เกษตร แลวนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหรวมกับขอมูลทางสถิติที่มีอยูแลว 

โดยขอมูลที่ไดนอกจากจะมีขอมูลเชิงปริมาณ คือตัวเลขของการใชที่ดิน

ประเภทตางๆ แลวยังมีขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบดวย

 2.7 ขอมูลเชิงพื้นที่ 

    สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร โดยศนูยสารสนเทศการเกษตร 

ไดนําเอาขอมูลเชิงพื้นที่มาใชตั้งแต ป 2529 โดยในระยะแรกการประยุกต

ใชยังไมมากนกั เนื่องจากเทคโนโลยีทางดานนี้ยังไมกาวหนาเชนปจจุบัน

ขอมูลเชิงพื้นที่นอกจากจะสามารถแสดงใหเห็นถึงขอมูลที่ชัดเจนใน

เชิงภูมิสารสนเทศ เชน แผนที่การใชที่ดินทางการเกษตรแลว ปจจุบัน

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีความกาวหนาสามารถประยุกตใชกับงานดาน

สถิติไดหลายดาน เชน พื้นที่เพาะปลูก/ยืนตน พืชที่สําคัญ การติดตาม/

ตรวจสอบสถานการณภัยพิบัติ การติดตามสถานการณการเพาะปลูกพืช

ที่สําคัญเปนตน ในปจจุบันสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรกําลังดําเนนิการ

โครงการพยากรณผลผลติขาวโดยใชเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศคอื ขอมลูจาก

ดาวเทียม ซึ่งเปนการประยุกตใชขอมูลเชิงวิทยาศาสตรรวมกับวิธีการทาง

สถิติ และในขณะนี้ไดรับความรวมมือจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย(Asian 

Development Bank : ADB) ในการดาํเนนิงานโครงการนาํรองการพยากรณ

ผลผลติขาวโดยใชขอมลูดาวเทยีมระบบเรดาห ในพืน้ทีจ่งัหวดัอางทอง

 2.4 การพยากรณ 

  ในการจดัทาํขอมลูสถติติางๆ

โดยปกติแลวขอมูลที่จัดเก็บจะเปนสิ่งที่

เกิดขึ้นแลว เชน ปริมาณการผลิตขาว

สามารถเก็บขอมูลสถิติไดเมื่อเกษตรกร

เพาะปลกูหรอืเกบ็เกีย่วแลวแตการกาํหนด

นโยบายมาตรการตางๆ มีความจําเปน

ตองทราบขอมูลลวงหนา การพยากรณจึงเปนวิธีที่จะใหไดขอมูลดังกลาว 

สาํหรบัการพยากรณของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรเปนการพยากรณเชงิ

ปรมิาณ หาความสมัพนัธระหวางสิง่ทีต่องการทราบ (เชน เนือ้ทีเ่พาะปลกู

ผลผลิตตอไร) กับปจจัยอื่นที่มีผลตอสิ่งนัน้ โดยทําการพยากรณปริมาณ

การผลติพชื/ปศสุตัว ทีป่รมิาณการผลติสาํคญัรวม 25 ชนดิ ทกุไตรมาส

 2.5 ภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือนเกษตรกร 

    เปนขอมลูพืน้ฐานของครวัเรอืนเกษตรกร เชน รายได – รายจาย

ทางการเกษตร รายได – รายจายของครัวเรือน หนี้สิน – ทรัพยสิน เปนตน 

ขอมูลสารสนเทศเหลานีจ้ะทําใหทราบขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ลักษณะ

การผลิต โครงสรางรายได – รายจายของครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งจะใชเปน

แนวทางในการกําหนดนโยบาย – มาตรการแกไขปญหาของเกษตรกรได

อยางถูกตองเหมาะสม

 2.6 การใชที่ดินทางการเกษตร (Land Use) 

    เปนขอมลูทีม่คีวามสาํคญัเปนพืน้ฐานในการบรหิารจดัการทรพัยากร

โดยสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของเนื้อที่

ทางการเกษตร การใชประโยชนในที่ดินในแตละประเภทเปนรายจังหวัด 
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หนวยงานของรัฐบาลจึงเปนผู เก็บรวบรวมและพิมพเผยแพรข อมูล

ดังกลาว

 การไดมาหรือการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยทั่วไปมี 5 วิธี ไดแก

 3.1 สํามะโน (Census)

 3.2 การสํารวจดวยตัวอยาง (Sample survey)  

 3.3 การทะเบียน (Registration)

 3.4 การรายงาน (Reporting System) 

 3.5 การพยากรณ (Forecasting)

 3.1 สํามะโน (Census) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวย

แจงนับทุกหนวยหรือจากประชากรทุกคน ที่อยูในคุมรวม คําวาคุมรวม

หมายถึง หนวยที่เปนผูใหคําตอบเกี่ยวกับขอมูลทุกหนวยรวมกัน เชน 

การทําสํามะโนประชากรและเคหะ ก็จะทําการรวบรวมขอมูลจาก

จํานวนประชากร ลักษณะตางๆ ของประชากร จํานวนที่อยู อาศัย

และสภาพการอยูอาศยัของประชากรภายในพืน้ทีท่ีก่าํหนดและในเวลาทีก่าํหนด

 เมื่อมีความจําเปนตองใชขอมูล เราอาจดําเนินการเก็บรวบรวม

ดวยตนเองหรืออาจนําเอาขอมูลจากแหลงที่มีผูรวบรวมไวแลวมาใชก็ได

สาเหตุที่ตองเก็บรวบรวมขอมูลเองอาจเปนเพราะขอมูลที่ตองการใช

ไมสามารถหาไดเลยไมวาจากแหลงใด หรือขอมูลดังกลาวพอหาไดแต

ไมแนใจวาจะเชื่อถือได อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญในการตัดสินใจวาจะ

ดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูดวยตนเองหรอืไม คอืระยะเวลาและคาใชจาย

ในการดําเนนิงาน รวมทั้งจํานวนบุคลากร โดยทั่วไปการดําเนนิการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนกระบวนการที่ตองใชระยะเวลาและเสียคาใชจายสูง

นอกจากนี้มักจะตองใชบุคลากรเปนจํานวนมากดวย ดังนั้นในการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่สําคัญๆ และมีขอบเขตกวางขวาง เชน ขอมูลเกี่ยวกับ

ประชากร การเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม เปนตน 

3. ¡ÒÃä´ŒÁÒ¢Í§¢ŒÍÁÙÅ3. ¡ÒÃä´ŒÁÒ¢Í§¢ŒÍÁÙÅ
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หนวยงานของรัฐบาลจึงเปนผู เก็บรวบรวมและพิมพเผยแพรข อมูล

ดังกลาว

 การไดมาหรือการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยทั่วไปมี 5 วิธี ไดแก

 3.1 สํามะโน (Census)

 3.2 การสํารวจดวยตัวอยาง (Sample survey)  

 3.3 การทะเบียน (Registration)

 3.4 การรายงาน (Reporting System) 

 3.5 การพยากรณ (Forecasting)

 3.1 สํามะโน (Census) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวย

แจงนับทุกหนวยหรือจากประชากรทุกคน ที่อยูในคุมรวม คําวาคุมรวม

หมายถึง หนวยที่เปนผูใหคําตอบเกี่ยวกับขอมูลทุกหนวยรวมกัน เชน 

การทําสํามะโนประชากรและเคหะ ก็จะทําการรวบรวมขอมูลจาก

จํานวนประชากร ลักษณะตางๆ ของประชากร จํานวนที่อยู อาศัย

และสภาพการอยูอาศยัของประชากรภายในพืน้ทีท่ีก่าํหนดและในเวลาทีก่าํหนด

 เมื่อมีความจําเปนตองใชขอมูล เราอาจดําเนินการเก็บรวบรวม

ดวยตนเองหรืออาจนําเอาขอมูลจากแหลงที่มีผูรวบรวมไวแลวมาใชก็ได

สาเหตุที่ตองเก็บรวบรวมขอมูลเองอาจเปนเพราะขอมูลที่ตองการใช

ไมสามารถหาไดเลยไมวาจากแหลงใด หรือขอมูลดังกลาวพอหาไดแต

ไมแนใจวาจะเชื่อถือได อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญในการตัดสินใจวาจะ

ดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูดวยตนเองหรอืไม คอืระยะเวลาและคาใชจาย

ในการดําเนนิงาน รวมทั้งจํานวนบุคลากร โดยทั่วไปการดําเนนิการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนกระบวนการที่ตองใชระยะเวลาและเสียคาใชจายสูง

นอกจากนี้มักจะตองใชบุคลากรเปนจํานวนมากดวย ดังนั้นในการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่สําคัญๆ และมีขอบเขตกวางขวาง เชน ขอมูลเกี่ยวกับ

ประชากร การเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม เปนตน 
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คําวาตัวแทนที่ดี หมายถึง ตัวอยางที่ถูกเลือกมาควรจะประกอบไปดวย

ลักษณะตาง ๆ ของประชากรครบถวน เพราะการสรุปผลตองอางอิงถึง

ประชากร แตขอมูลที่ไดเปนขอมูลจากตัวอยางเทานัน้ หากตองการขอมูลที่

ดีและมีคุณภาพ ควรมี การวางแผน และควบคุมการทํางานในขั้นตอนตาง ๆ

อยางรัดกุม โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีการสุมตัวอยางดวยวิธีที่เหมาะสม 

 3.2.1 ทําไมตองสํารวจดวยตัวอยาง 

 ขอมูลหรือสถิติบางรายการมีขอบเขตกวางขวางมาก การสํารวจ

โดยการแจงนับหรือเก็บขอมูลจากทุกหนวยของประชากรไมสามารถทําได 

จึงมีความจําเปนตองทําการสํารวจจากตัวอยาง ซึ่งเปนเพียงสวนหนึง่ของ

ประชากรเทานัน้ 

 1) ขอดีของการสํารวจดวยตัวอยาง

    1.1) มีความถูกตอง แมนยํา มากขึ้น 

    1.2) พจิารณาจากประชากรแลวพบวาไมสามารถดาํเนนิการเกบ็

รวบรวมขอมลูไดครอบคลุม อาทิ ระยะทางที่ หางไกลหรืออันตราย มีเวลา

ที่จํากัด เปนตน 

  1.3) ประหยดัเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมลู เพือ่นาํมาสรปุผลได

รวดเร็วมากขึน้หรือ ประหยัดการใชงบประมาณในการเก็บรวบรวมขอมูลที่

มีคอนขางจํากัด 

         1.4) เนื่องจากการใชกลุมตัวอยางจะมีจํานวนนอยกวาประชากร

 ทําใหมีเวลาที่จะศึกษาและเก็บขอมูลที่มีรายละเอียดไดชัดเจนมากขึ้น 

    1.5)  นาํผลการวเิคราะหมาใชประโยชนไดสอดคลองกบัเหตกุารณ 

    1.6)  สามารถสรุปผลอางอิงไปสูประชากรได                                                            

หรือการสํามะโนเกษตรก็จะทําการแจงนับครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือน

ในประเทศไทย

 การทําสํามะโนเปนงานที่ตองใชกําลังคนและงบประมาณจํานวน

มาก โดยทั่วไปจะดําเนนิการ 5 ปหรือ 10 ป ตอครั้ง

 3.1.1 ขอดีของการทําสํามะโน ไดแก

 1) ไดขอมลูครบถวน แสดงรายละเอยีดของขอมลูเปนเขตภมูศิาสตร

ทีเ่ลก็ทีส่ดุได

 2) เปนขอมูลหลัก ซึ่งนําไปชวยในการวางแผนเก็บขอมูลสถิติอื่นๆ

 3.1.2 ขอเสียของการทําสํามะโน ไดแก

 1)  สิ้นเปลืองคาใชจายมาก

 2)  ไมสามารถทําไดทุกป จึงทําใหขอมูลไมตอเนื่องกัน

 3) ปริมาณงานมาก ทําใหยากตอการบริหารงาน คุณภาพขอมูล

อาจหยอนลงไปบาง

 4) ลาชาในการประมวลผล

 3.2 การสํารวจดวยตัวอยาง (Sample survey)  

 การสํารวจดวยตัวอยาง หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลจากเพียง

บางสวนของประชากร ซึ่งเปน การประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายในการ

เกบ็รวบรวมขอมลู การเลอืก

ตัวอยางจากประชากรทําได

หลายวิธี แตละวิธีก็จะมี

หลักเกณฑเพื่อที่จะใหได 

ตัวอยางที่เป นตัวแทนที่ดี

ของประชากร
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คําวาตัวแทนที่ดี หมายถึง ตัวอยางที่ถูกเลือกมาควรจะประกอบไปดวย

ลักษณะตาง ๆ ของประชากรครบถวน เพราะการสรุปผลตองอางอิงถึง

ประชากร แตขอมูลที่ไดเปนขอมูลจากตัวอยางเทานัน้ หากตองการขอมูลที่

ดีและมีคุณภาพ ควรมี การวางแผน และควบคุมการทํางานในขั้นตอนตาง ๆ

อยางรัดกุม โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีการสุมตัวอยางดวยวิธีที่เหมาะสม 

 3.2.1 ทําไมตองสํารวจดวยตัวอยาง 

 ขอมูลหรือสถิติบางรายการมีขอบเขตกวางขวางมาก การสํารวจ

โดยการแจงนับหรือเก็บขอมูลจากทุกหนวยของประชากรไมสามารถทําได 

จึงมีความจําเปนตองทําการสํารวจจากตัวอยาง ซึ่งเปนเพียงสวนหนึง่ของ

ประชากรเทานัน้ 

 1) ขอดีของการสํารวจดวยตัวอยาง

    1.1) มีความถูกตอง แมนยํา มากขึ้น 

    1.2) พจิารณาจากประชากรแลวพบวาไมสามารถดาํเนนิการเกบ็

รวบรวมขอมลูไดครอบคลุม อาทิ ระยะทางที่ หางไกลหรืออันตราย มีเวลา

ที่จํากัด เปนตน 

  1.3) ประหยดัเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมลู เพือ่นาํมาสรปุผลได

รวดเร็วมากขึน้หรือ ประหยัดการใชงบประมาณในการเก็บรวบรวมขอมูลที่

มีคอนขางจํากัด 

         1.4) เนื่องจากการใชกลุมตัวอยางจะมีจํานวนนอยกวาประชากร

 ทําใหมีเวลาที่จะศึกษาและเก็บขอมูลที่มีรายละเอียดไดชัดเจนมากขึ้น 

    1.5)  นาํผลการวเิคราะหมาใชประโยชนไดสอดคลองกบัเหตกุารณ 

    1.6)  สามารถสรุปผลอางอิงไปสูประชากรได                                                            

หรือการสํามะโนเกษตรก็จะทําการแจงนับครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือน

ในประเทศไทย

 การทําสํามะโนเปนงานที่ตองใชกําลังคนและงบประมาณจํานวน

มาก โดยทั่วไปจะดําเนนิการ 5 ปหรือ 10 ป ตอครั้ง

 3.1.1 ขอดีของการทําสํามะโน ไดแก

 1) ไดขอมลูครบถวน แสดงรายละเอยีดของขอมลูเปนเขตภมูศิาสตร

ทีเ่ลก็ทีส่ดุได

 2) เปนขอมูลหลัก ซึ่งนําไปชวยในการวางแผนเก็บขอมูลสถิติอื่นๆ

 3.1.2 ขอเสียของการทําสํามะโน ไดแก

 1)  สิ้นเปลืองคาใชจายมาก

 2)  ไมสามารถทําไดทุกป จึงทําใหขอมูลไมตอเนื่องกัน

 3) ปริมาณงานมาก ทําใหยากตอการบริหารงาน คุณภาพขอมูล

อาจหยอนลงไปบาง

 4) ลาชาในการประมวลผล

 3.2 การสํารวจดวยตัวอยาง (Sample survey)  

 การสํารวจดวยตัวอยาง หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลจากเพียง

บางสวนของประชากร ซึ่งเปน การประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายในการ

เกบ็รวบรวมขอมลู การเลอืก

ตัวอยางจากประชากรทําได

หลายวิธี แตละวิธีก็จะมี

หลักเกณฑเพื่อที่จะใหได 

ตัวอยางที่เป นตัวแทนที่ดี

ของประชากร
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 2) ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล (Collecting)

  การเก็บขอมูลตัวอยางนัน้ จะมีวิธีการเลือกหนวยตัวอยางเพื่อใหได

มาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง โดยจะตองเลือกวิธีการเลือกตัวอยางใหเหมาะสม และ

กําหนดขนาดตัวอยางที่เพียงพอ เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ ไมโนมเอียง

ไปทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากจะตองทําการวิเคราะหขอมูลจากตัวอยาง

เพื่ออางอิงถึงลักษณะของประชากร พนกังานสนาม หรือผูที่เก็บรวบรวม

ขอมูล ควรไดรับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และขั้นตอน

การปฏิบัติงานที่ถูกตอง โดยผู เก็บรวบรวมขอมูลควรทําความเขาใจ

ขอคําถามในแบบสอบถามทั้งหมดอยางละเอียด และควรตรวจสอบ

คุณภาพของขอมูลทั้งในขณะที่อยูในงานสนาม และหลังปฏิบัติงานสนาม 

เพื่อลดความคลาดเคลื่อนใหนอยลง นอกจากนี้พนักงานสนามควรมี

จรรยาบรรณในการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลจริง

   3) ขั้นการประมวลผล (Processing & Analysis)

 หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว จะตองทําการวิเคราะห

ข อมูลเพื่อนําผลสรุปไปใช 

การวิเคราะหขอมูล หมายถึง

การนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได

จากกลุ มตัวอย างหรือจาก

ประชากรการวิจัยจํานวนหนึง่

มาจําแนกเพื่อตอบประเด็น

ปญหาการวิจัย หรือทดสอบ

สมมตุฐิานการวจิยัใหครบทกุขอ 

ถ  าข  อมู ล เชิ งปริมาณหรือ

 2) สวนขอจาํกดัของการศกึษาหรอืวจิยัทีศ่กึษาจากประชากร มขีอ

จาํกดัดงันี้

    2.1) ใชระยะเวลานานในการเก็บรวบรวมขอมูล 

    2.2) ใชงบประมาณ คาใชจายมากในการเก็บรวบรวมขอมูล 

    2.3) ใชแรงงานคนจํานวนมาก 

    2.4) ไดขอมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีจํานวนมาก 

    2.5) เปนขอมูลที่ไมลึกซึ้งและไมชัดเจน เนื่องจากมีประชากร

จํานวนมากแตมีเวลาที่จํากัด 

           2.6) ผลการวิจัยไมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

ที่จะสามารถนําผลไปใชประโยชนได 

 3.2.2 ขั้นตอนในการสํารวจดวยตัวอยาง (Sample Survey)

อาจแบงได 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1) ขั้นการเตรียมงานและวางแผน (Planning) ซึ่งจะรวมเรื่องการ

สรางแบบสอบถาม และการเลือกหนวยตัวอยางไวในขั้นตอนนี้

 เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงคของการ

สํารวจใหสอดคลองกับนโยบายจากผูบริหาร การกําหนดแผนแบบการ

เลือกตัวอยาง กําหนดแบบสัมภาษณ จัดทํากรอบตัวอยาง กําหนดจํานวน
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สําคัญ สรางแบบสอบถามใหมีคําถามครอบคลุมในเนื้อหา และสามารถ

เก็บรวบรวมขอมูลไดตามความตองการ และตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว

และควรมกีารตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามกอนการเกบ็รวบรวมขอมลู 
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โดยมีตัวเลือกใหผูตอบวา พอใจ ไมคอยพอใจ ไมพอใจ จะเห็นวาตัวเลือก

เอนเอียงไปในทางลบ ยิ่งไปกวานั้น ถาสรุปโดยนําเอาไมคอยพอใจกับ

ไมพอใจไปรวมกัน ก็จะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนอยางมาก ขอเสนอแนะ

แนวทางแกไขคือ ตองมีตัวเลือกที่สรางความสมดุลในคําตอบอยางไม

เอนเอียง โดยควรมีตัวเลือกใหมดังนี้ คือ พอใจ คอนขางพอใจ ไมคอยพอใจ

ไมพอใจ และไมมีความเห็น ผลที่ตามมาคือ ผูตอบที่พอใจก็มีตัวเลือกที่

สมดุล และผูตอบที่ไมมีขอมูลเพียงพออาจเลือกระบุไปวา ไมมีความเห็น 

 4) ขั้นการนําเสนอผลการสํารวจ และจัดทํารายงาน (Presenting 

& Reporting)

 เปนการนําเสนอและสรุปผลขอมูลที่รวบรวมมาไดและผานการ

วิเคราะหแลว อาจทําใหอยูในรูปของตาราง แผนภูมิ ขอความ คําอธิบาย 

เพื่อใหเปนไปตามความตองการของผูใช เปนที่นาสนใจและงายตอการ

เขาใจ แลวเผยแพรผานสื่อตางๆ

เปนตัวเลข ผูวิจัยจะใชวิธีการทางสถิติสรุปรวมขอมูล แตถาเปนขอมูล

เชิงคุณภาพผูวิจัยจะใชวิธี การสรุปความ หรือสังเคราะหขอความ

 ความคลาดเคลื่อนจากการสํารวจ 

 ถึงแมนักสถิติจะออกแบบการเลือกตัวอยางและกําหนดขนาด

ตัวอยางไดอยางเหมาะสมเพียงไร แตถาในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล

มีปญหา ก็จะทําใหผลสํารวจนั้นผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริงได ดังมี

ตัวอยางจากเหตุปจจัยหลายประการ เชน 

 * พนกังานเก็บขอมูลสรางขอมูลเท็จ สาเหตุหนึง่อาจเปนเพราะ

ตองการเอาใจลูกคาที่มาจางสํารวจ 

 * ประชากรผูตกเปนตวัอยางไมยอมตอบขอถาม (Nonresponse 

bias) ผลการสํารวจจะคลาดเคลื่อนหากกลุมคนที่ไมตอบมีลักษณะทั่วไป

แตกตางจากกลุมที่ตอบ 

 * ประชากรผูตกเปนตัวอยางใหคําตอบที่ไมตรงกับความเชื่อที่

แทจริงของตน (Response bias) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูตอบตองการจบ

การสัมภาษณจึงรีบตอบโดยไมคิดใหถี่ถวน หรือมีเจตนาตองการบิดเบือน

ผลสํารวจ หรืออาจตอบตามกระแสความนิยมในสังคม ไมกลาแสดงความ

คิดเห็นคานกับแนวคิดของสังคม เชน ประเด็นเกี่ยวกับศาสนา เผาพันธุ 

และ ประเด็นทางเพศ เปนตน 

 * คาํถามทีใ่ช (Wording of questions) ไมวาจะเปนภาษาที่ใช

การเรียงลําดับ ขอคําถาม จํานวนคําถามและตัวเลือก ลวนมีผลกระทบ

ตอผลสํารวจทั้งสิ้น ยกตัวอยางความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสราง

แบบสอบถามที่มีอคติและชี้นําโดยจํากัดใหคนตอบไปในทิศทางที่นักทํา

โพลลตองการ เชน ทานพอใจระดับใดตอผลงานของรัฐบาลในเรื่องหนึง่ 
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 3.2.3 การสํารวจปริมาณการผลิต

 1) การสํารวจโดยใชรายชื่อหมูบานเปนกรอบตัวอยาง

 การสํารวจผลผลิตสินคาเกษตรของ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการ

สํารวจทุกป ใชวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง

โดยการสัมภาษณเกษตรกรจากครัวเรือน

ที่เปนตัวอยาง เทคนิคการสุ มตัวอยางเปน

แบบแบงพวกสองขัน้ตอน (Stratififfiied Two-stage

Sampling) แผนการสาํรวจจะเริม่จากการนาํกรอบตวัอยาง ไดแกรายชือ่

หมูบานจาก ทกุจงัหวดัทัง้ประเทศ มาจดัแบงเปนหมวดหมูหรอืพวก (Stratum)

ตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก เพื่อใหไดตัวแทนของประชากรหรือเกษตรกร

ผูถอืครองทีด่นิการเกษตรทกุๆขนาดเนือ้ที ่ ซึง่จะสามารถลดความเอนเอยีง

หรอื ความคลาดเคลือ่นของคาประมาณได แลวทําการสุมหมูบานตัวอยาง

จากทุกพวก โดยที่แตละหมูบานจะมีโอกาสถูกสุมเทาๆ กนั เมือ่ไดหมูบาน

ตัวอยางจะสงบัญชีรายชื่อใหกับสํานกัเศรษฐกิจการเกษตรเขตเพื่อทําการ

นับจดทุกครัวเรือนที่ทําการปลูกพืชนัน้ๆ หรือรายชื่อผูถือครอง ผูปลูกพืช

ในอาณาเขตของหมูบานตวัอยางใหครบทกุราย จากนัน้จะทาํการสุมครวัเรอืน

ในหมูบานตวัอยาง โดยทีท่กุครวัเรอืนมโีอกาสในการถกูสุมเทาๆ กนั

 ตัวอยางเชน ขาวนาป กรอบตัวอยาง คือ หมูบานที่มีการเพาะปลูก

ขาวนาป ทั้งในและนอกเขตชลประทาน จากนัน้แตละหมูบานจะถูกแบง

ยอยออกไปตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูกขาวของหมูบาน เมื่อเลือกไดหมูบาน

ตัวอยางแลว เจาหนาที่สํารวจจะเขาไปนับจดรายชื่อครัวเรือนผูปลูกขาว

ในปเพาะปลูกที่ตองการสํารวจ เพื่อนํามาสรางเปนกรอบตัวอยางในระดับภาพที่ 1 ขั้นตอนการสํารวจขอมูล

วางแผน

สรางแบบสอบถาม

ทดสอบแบบสอบถาม

อบรมเจาหนาที่สํารวจ

ปฏิบัติงานสนาม

คํานวณผลและวิเคราะหขอมูล

เผยแพรขอมูล

ประชุมพิจารณาขอมูล

รวมกับหนวยงานอื่น

ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน บันทึกขอมูล
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 3.2.3 การสํารวจปริมาณการผลิต
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการ
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ประชุมพิจารณาขอมูล

รวมกับหนวยงานอื่น

บันทึกขอมูล
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ภาพที่ 2 การเลือกตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ

 2) การสาํรวจโดยใชพืน้ทีห่นวยสุมเปนกรอบตวัอยาง (Area Frame 

Sampling Survey) การสํารวจโดยวิธีนี้แตกตางจากวิธีแรกคือใชพื้นที่เพาะ

ปลูกเปนกรอบตัวอยางในการสํารวจแทนการใชบัญชีรายชื่อ ซึ่งเปนการนํา

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-information : GI) มาประยุกตใช โดย

จําแนกพื้นที่เพาะปลูกจากขอมูลดาวเทียมมาจัดทําเปนกรอบตัวอยาง และ

ในการสํารวจภาคสนามใชขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงหรือภาพถายทาง

อากาศและ GPS เปนอุปกรณในการนําทางเขาจุดสํารวจที่ถูกตอง ทําการ

วัดเนื้อที่สิ่งที่ปกคลุมดินทั้งหมดในพื้นที่จุดสํารวจ

 3) การจดัเกบ็ขอมลูผลผลติตอไรโดยวธิกีารตัง้แปลงทดสอบผลผลติ 

(Crop Cutting Survey) เปนเทคนคิที่สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

นํามาใชเพื่อพัฒนาการจัดทําสถิติสารสนเทศ โดยวิธีนี้เปนการสํารวจแบบ

สุมตัวอยางเชนเดียวกันแตเปนการจัดเก็บในเรื่องของผลผลิตตอไรใชการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงของเกษตรกรมาคํานวณหาผลผลิตตอไรแทนการ

สัมภาษณเกษตรกร วิธีนี้เปนวิธีที่ดีวิธีหนึง่ในการประมาณผลผลิตตอไรได

หมูบาน และเพื่อนําไปใชสุมเลือกครัวเรือนตัวอยางตอไป 

 การนับจดจะตองนับจดครัวเรือนผู ปลูกตามคํานิยาม เช น 

เปนเกษตรกรผูปลกูขาวในปเพาะปลกูทีท่าํการสาํรวจ โดยปลกูตัง้แต 1 ไรขึน้ไป

และเนื้อที่ปลูกที่นับจดจะตองอยูภายในหมูบานตัวอยางนัน้เทานัน้ 

 สําหรับการกําหนดขนาดตัวอยาง ขึ้นอยู กับจํานวนเจาหนาที่

สํารวจ ระยะเวลา และงบประมาณที่มี ในกรณขีาวนาป ขนาดตัวอยาง

ประมาณ 4,000-5,000 หมูบาน หมูบานละ 6 ครัวเรือน เมื่อไดขอมูล

จากการสํารวจแลวจะนํามาประมวลผล วิเคราะห และสรุปผล เปนเนื้อที่ 

เพาะปลูก ผลผลิตและผลผลิตต อไร เป นรายอําเภอ นอกจากนี้มี

รายละเอยีดอืน่ในระดบัจงัหวดั เชน ชนดิขาว พันธุขาว จาํนวนเมลด็พันธุขาว

ที่ใชปริมาณการเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนรายเดือน เนื้อที่และผลผลิตจําแนก

ตามในและนอกเขตชลประทาน เปนตน

 การวัดคาความคลาดเคลื่อน ใชวัดจากคาความแปรปรวนของ

ตัวประมาณ จะขึ้นอยูกับหนวยวัดขอมูล หากขอมูลเปนตัวเลขจํานวนมากๆ 

คาความแปรปรวนจะมีคามากดวย เพื่อแกปญหาดังกลาว จึงนิยม

วดัความแมนยาํของคาประมาณดวย “คาสมัประสทิธิข์องความแปรปรวน” 

(Coeffififfiificient of Variation หรือ C.V.)

 หากคา CV มีคานอยแสดงวามีความคลาดเคลื่อนของคาประมาณ

นอยหรือมีความแมนยําสูง โดยทั่วไปจะกําหนดใหคา CV ไมควรมีคาเกิน

รอยละ 10 จึงถือวาใชได ตัวอยางเชน ในการสํารวจเนื้อที่เพาะปลูกและ

ผลผลิตของขาวนาประดับประเทศ ปเพาะปลูก 2541/42 ถึง 2554/55 

พบวาคา CV มคีาอยูระหวางรอยละ 3 ถงึ 4 แสดงใหเหน็วาคาประมาณทีไ่ด

มีความคลาดเคลื่อนตํ่า หรือมีความแมนยําสูง 
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       3.1.1.3) กําหนดขนาดตัวอยางในแตละจังหวัด โดยอาศัยความ

นาจะเปนทีไ่มเทากนัตามขนาดของหนวยตวัอยาง (Probability Proportional 

to Size) ใหไดขนาดตวัอยางตามทีต่องการ

      3.1.1.4) การสุมเลือกตัวอยาง จะใชวิธีการสุมเลือกแบบ 

2 ขั้นตอน คือ

       ขัน้ตอนที ่1 สุมตวัอยางจากจาํนวนหมูบานตวัอยางทัง้หมด โดย

ใชสัดสวนของความนาจะเปนในการสุมตัวอยางตามขนาดเนื้อที่ปลูกของ

หมูบาน(Probability Proportional Sampling to Size: PPS ) 

       ขัน้ตอนที ่2 สุมเลอืกครวัเรอืนตวัอยางทีป่ลกูพชื โดยวธิกีารสุม

อยางเปนระบบ (Systematic Random Sampling) ทีป่ระยกุตเปนตาราง

สุมสาํเรจ็รปูทีส่ะดวกในการปฏบิตังิาน เพือ่ใหไดครวัเรอืนตวัอยางทีใ่ชในการ

ตัง้แปลงทดสอบผลผลติตอไร  

      3.1.2) การปฏบิตังิานภาคสนาม เพือ่จดัเกบ็ขอมลูผลผลติตอไร

ในพื้นที่ตัวอยาง ซึ่งแตกตางกันออกไปในแตละชนดิสินคา 

       3.1.2.1) ตรวจพื้นที่แปลงตัวอยาง เพื่อใหทราบถึงลักษณะทาง

กายภาพและระยะเวลาที่พืชจะสามารถเก็บเกี่ยวได และกําหนดเวลาใน

การจัดเก็บขอมูล 

       3.1.2.2) สุมเลือกจุดสํารวจ (Sample Spot) จํานวน 2 จุด โดย

ใชวิธีการสุมตัวอยางที่เรียกวา เทคนคิการเดิน 30 กาว 

       3.1.2.3) กาํหนดกรอบทีจ่ะทาํการเกบ็เกีย่ว (Crop Cutting Frame)

 หาระยะการปลูกโดยการวัดความยาวระหวางตนและแถว ซึ่งใชความยาว 

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

อยางเปนระบบและมีความเที่ยงตรงสูง (High Degree of Validity)

 การสํารวจดวยวิธีนี้ เปนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงเพาะปลูก

พืชของเกษตรกรตัวอยาง โดย 1 แปลงตัวอยาง เก็บเกี่ยวผลผลิตจํานวน 

2 จุด ในแตละจุดมีขนาด 1 ตารางเมตร ในกรณขีองขาวนาป ขาวนาปรัง

และถั่วเหลือง หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตตามความยาวของแถว 3 เมตร ตอจุด

สํารวจ ในกรณขีองมันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 คาประมาณผลผลิตตอไรที่ไดจะสูงกวาความเปนจริง เพราะในทาง

ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชของเกษตรกรยอมมีผลผลิตที่ตกหลนเหลือ

อยูในแปลง ประกอบกับในแปลงเพาะปลูกพืชสวนใหญจะมีพื้นที่บางสวน

ที่ไมสามารถปลูกพืชได ดังนั้นเพื่อใหขอมูลที่ไดสะทอนขอเท็จจริงมาก

ยิ่งขึ้น จําเปนจะตองทําการสํารวจในเรื่องที่เกี่ยวของดวย คือ 

 • การสํารวจเนื้อที่ที่ไมไดปลูก เพื่อหาสัดสวนของเนื้อที่ที่ปลูก

ไดจริง เนื่องจากในแปลงเพาะปลูกพืชจะมีพื้นที่บางสวนที่ไมสามารถปลูก

พืชได เชน คันนา หนองนํ้า บอนํ้า ไมยืนตน จอมปลวก หางนา เปนตน

 • การสาํรวจผลผลติตกหลน เพือ่คาํนวณหาปรมิาณผลผลติทีต่กหลน

จากการเก็บเกี่ยว เนื่องจากในการเก็บเกี่ยวผลผลิตไมวาจะดวยแรงงานคน

หรือเครื่องจักร ก็จะมีผลผลิตที่ตกหลนในแปลง 

 3.1) ขั้นตอนในการดําเนนิงาน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

       3.1.1) การเตรียมงานดานวิชาการ 

       3.1.1.1) จัดทํากรอบตัวอยาง โดยใชหมูบานที่ปลูกพืชในการ

สํารวจปริมาณการผลิตปลาสุด เปนหนวยขั้นสุมปฐมภูมิ 

       3.1.1.2) กาํหนดจาํนวนตวัอยาง โดยพจิารณาจากเนือ้ทีป่ลกูของ

จังหวัด 
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ภาพที ่4 แสดงตวัอยางการปฏบิตังิานสาํรวจผลผลติตอไรของมนัสาํปะหลงั

ภาพที่ 3 แสดงตัวอยางการปฏิบัติงานสํารวจผลผลิตตอไรของขาว

       3.1.2.4) เก็บเกี่ยวผลผลิตภายในกรอบ Sample Spot ภายใน 

1 ตารางเมตรของขาวนาป ขาวนาปรังและถั่วเหลือง เปนตน จากนัน้จึง

ทําการนวด และ/หรือทําความสะอาดผลผลิต และนําผลผลิตที่ไดไปทําให

แหงโดยการตากหรอือบ หรอืเกบ็ผลผลติในแถวตวัอยางตามขนาดความยาว 

3 เมตรตอแถวของมนัสาํปะหลงั ออยโรงงาน และขาวโพดเลีย้งสตัว 

       3.1.2.5) หลังจากที่ตากหรืออบผลผลิตตามระยะเวลาที่กําหนด

แลวจึงนําผลผลิตไปชั่งนํ้าหนกัและวัดระดับความชื้น สําหรับพืชบางชนดิ

เชน  ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน 

       3.1.2.6) นาํผลทีไ่ดมาทาํการประมาณคาผลผลติตอไร วเิคราะห

และสรปุผลการสาํรวจ

 3.1.3) การประมาณคาผลผลิตตอไร

 กรณขีาวนาป ขาวนาปรงัและถัว่เหลอืง จากนํา้หนกัผลผลติทีเ่กบ็เกีย่ว

ไดในแปลงของเกษตรกรจาํนวน 2 จดุ นาํไปคาํนวณหาคาเฉลีย่ตอตารางเมตร

แลวนําไปคํานวณผลผลิตตอ 1 ไร โดยคูณดวย 1600 ตารางเมตร

(1600 ตารางเมตร เทากบั 1 ไร) สวนมนัสาํปะหลงั ออยโรงงาน และขาวโพด

เลีย้งสตัว ใหวดัระยะของแถวจาํนวน 3 แถว(2 รอง) เพือ่นาํไปคาํนวณ 

ผลผลิตตอไร ซึ่งคาประมาณ

ผลผลิตต  อ ไร  ของ เกษตรกร

แตละรายทีเ่ปนตวัอยางในจงัหวดันัน้

ไปคํานวณหาคาผลผลิตตอไรใน

ระดบัจงัหวดัตอไป 
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ในกิจกรรมตางๆ ไดแก การเตรียมดิน การปลูก และการบํารุงรักษาจนกวา

จะใหผลผลิต ดังนัน้ การคิดตนทุนการผลิตไมผลไมยืนตน จึงแบงออกเปน 

2 ชวง ดังนี้

   1.1.1) ตนทุนกอนใหผลผลิต เปนการนําคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ตัง้แตปแรกถงึปกอนใหผลผลติ แลวนาํไปกระจายเปนคาใชจายตอปในทกุ

ชวงอายทุีใ่หผลผลติ 

   1.1.2) ตนทุนชวงใหผลผลิต เปนการนําคาใชจายทั้งหมดที่เกิด

ขึ้นทุกกิจกรรมตั้งแตปที่เริ่มใหผลผลิตจนถึงสิ้นอายุขัย ดังนัน้ ตนทุนรวม

ตอไรตอป ของไมผลไมยนืตน จงึเทากบั ตนทนุ กอนใหผลผลติตอไร บวกดวย

ตนทุนชวงใหผลผลิตตอไร

 1.2) หมวดพืชไรที่เก็บเกี่ยวเกิน 1 รอบ ไดแก ออยโรงงาน และ

สบัปะรดโรงงาน แนวคดิในการจดัทาํตนทนุการผลติจะตางกบัพชืไรทัว่ไป คอื

ปลกูครัง้เดยีวสามารถไวตอ/ตนหรอืหนอ เพือ่เกบ็เกีย่วไดมากกวา 1 รอบ จะ

จดัเกบ็ขอมลูคาใชจายเมือ่เริม่ปลกูจนถงึเกบ็เกีย่วไดในแตละปหรอืรอบ สาํหรบั

วธิกีารคาํนวณ จะมคีาใชจายบางรายการ คอื คาจางแรงงานในการเตรยีมดนิ

คาแรงงานปลูก และคาพันธุ  ที่ตองนํามาคิดเฉลี่ยใหในแตละรอบป

ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชชนิดนั้น ซึ่งโครงสรางตนทุนการผลิต

จะเหมือนกับพืชไรชนดิอื่นๆ ที่มีอายุเพียงปเดียวหรือฤดูกาลเดียว

  1.3) หมวดพืชไร ที่มีฤดูกาลหรือ

รุนการผลิต เชน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มันสําปะหลัง ถั่วตางๆ เปนตน มีแนวคิด

การจัดทําตนทุนการผลิตตามแนวคิดหลัก 

ที่กลาวมาแลวในขอ 1) 

 3.2.4 การจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต

 สศก. มีการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิตของพืชจํานวน 34 ชนดิ 

ปศุสัตว 5 ชนดิ และประมง 4 ชนดิ มีหลักการในการจัดทําขอมูลตนทุน

การผลิต คือ เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร โดยคิดจากคาใชจายทุก

กิจกรรมการผลิต ทั้งที่เปนเงินสด และไมเปนตัวเงิน เทาที่ใชจริงในชวง

เวลาการผลิต ไมคิดซํ้าซอน  มีนิยามที่ชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน รวม

คาเสียโอกาสหรือดอกเบี้ยเงินลงทุน และเปนตนทุนการผลิตของเกษตรกร 

ณ ไรนา คํานวณโดยเปนคาเฉลี่ยจากตัวอยางซึ่งถวงนํ้าหนกัดวยพื้นที่หรือ

ผลผลิต 

 1) แนวคิดในการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต

 • เปนตนทนุทางเศรษฐศาสตร เปนการคดิคาใชจายทกุกจิกรรมการ

ผลิตทั้งที่เปนเงินสด และไมเปนเงินสด (การประเมิน) ที่เกษตรกรไดใช

จายจริงในชวงเวลาการผลิต โดยไมคิดซํ้าซอน และเปนคาใชจาย ณ ไรนา 

รวมทั้งคิดคาเสียโอกาสเงินลงทุนดวย 

 • เปนตนทุนการผลิตเฉลี่ย เปนการคิดคาใชจายของเกษตรกร

แตละรายไมใชรายใดรายหนึง่ ทีใ่ชในกจิกรรมการผลติตลอดชวงการผลติ

หรอืรุนของการผลติ โดยถวงนํา้หนกัดวยพืน้ทีเ่พาะปลกู

 • แนวคดิในการจดัทาํตนทนุการผลติ มบีางหมวดสนิคาทีม่แีนวคดิ

แตกตาง ดงันี้

   1.1) หมวดไมผลไมยืนตน มีแนวคิดในการจัดทําตนทุนการผลิต 

กลาวคือ ไมผลไมยืนตน เปนพืชที่ปลูกครั้งเดียวสามารถยืนตน และให

ผลผลิตไดหลายป การคิดตนทุนเฉพาะปที่ใหผลผลิตอยางเดียวจะทําใหได

ขอมูลไมครบถวน เพราะกอนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได เกษตรกรตองลงทุน
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ในกิจกรรมตางๆ ไดแก การเตรียมดิน การปลูก และการบํารุงรักษาจนกวา
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 2) การกําหนดระเบียบวิธีสํารวจ

 การสํารวจตนทุนการผลิตสินคาเกษตรทุกชนดิสินคา ไดกําหนด

ระเบียบวิธีการสํารวจ ดวยวิธีสัมภาษณเกษตรกรตัวอยาง โดยใชแผน

แบบการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) 

ในแหลงผลิตสําคัญของแตละจังหวัดตามชนิดสินคานั้นๆ ทั่วประเทศ 

สาเหตุที่ตองใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง มีเหตุผล ดังนี้

 2.1) ขอมูลที่ตองจัดเก็บครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตจึงมีขอมูล

จํานวนมาก และใชเวลาในการสอบถามนาน

 2.2) เกษตรกรตองเตม็ใจและใหความรวมมอืในการใหขอมลูเปนอยางดี

 2.3) มกีารแบงขนาดเนือ้ทีเ่พาะปลกู/หรอืตามขนาดการเลีย้ง ของแตละ

ชนดิสนิคาทีส่าํรวจ โดยกระจายจาํนวนตวัอยางตามขนาดเนือ้ที/่ตามขนาด

การเลีย้งหรอืขนาดฟารม เพือ่ใหไดขอมลูทีเ่ปนตวัแทนของเกษตรกรครอบคลมุ

ทกุประเภทของตวัอยาง

    2.4) แบงตามชวงอายขุองพชื

ทีส่าํรวจ เชน ไมผล ไมยนืตน โดย

กระจายจํานวนตัวอยางแตละ

ชวงอาย ุ เพือ่ใหไดขอมลูครบทกุ

ชวงอายุสําหรับการวิเคราะห

ตนทุน ถาเปนพืชไรแบงตาม

ฤดกูาลของพชืทีส่าํรวจ เชน เปน

พชืรุนฝน รุนแลง เปนตน

 1.4) หมวดปศสุตัว ไดแก สกุร ไกเนือ้ ไกไข โคขนุ โคนม เปนตน 

ตนทนุการผลติของผลผลติปศสุตัวชนดิตางๆ ของเกษตรกร คอื ตนทนุของ

ผลผลติปศสุตัวทีย่งัอยูในฟารมของเกษตรกร คาใชจายทีน่าํมาคดิ เปนตนทนุ

การผลิตจะต องครอบคลุมตั้ งแต  เริ่มต นทําการเลี้ยงจนกระทั่งโต

ไดขนาดและนํา้หนกัตามความตองการ หรอืสามารถใหผลผลติตามมาตรฐาน

กาํหนด จงึจะสามารถนาํมาคาํนวณเปนตนทนุการผลติได 

 1.5) หมวดประมง ไดแก กุงทะเลเพาะเลี้ยง ปลากระพง ปลานิล 

เปนตน ตนทุนการผลิตของผลผลิตประมง คือเปนตนทุนการผลิตในฟารม

หรือบอของเกษตรกร คาใชจายที่นํามาคํานวณตนทุนการผลิต คลอบคลุม

ตั้งแตการเตรียมบอ การปลอยพันธุกุง/ปลาลงบอจนกระทั่งโตไดขนาด

และนํ้าหนกัที่ตองการแลวเก็บผลผลิตออกจําหนาย (ปดบอ) 

 อนึง่ หากลงทนุแลวไมมผีลผลติหรอืผลผลติเสยีหายหมดกจ็ะไมสามารถ

คาํนวณหาตนทนุของผลผลติได จะมแีตเพยีงคาใชจายตามกจิกรรมการผลติ

เทานัน้ ดังนัน้ จึงไมนับเปนตนทุนการผลิต
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ผลผลติปศสุตัวทีย่งัอยูในฟารมของเกษตรกร คาใชจายทีน่าํมาคดิ เปนตนทนุ

การผลิตจะต องครอบคลุมตั้ งแต  เริ่มต นทําการเลี้ยงจนกระทั่งโต

ไดขนาดและนํา้หนกัตามความตองการ หรอืสามารถใหผลผลติตามมาตรฐาน

กาํหนด จงึจะสามารถนาํมาคาํนวณเปนตนทนุการผลติได 

 1.5) หมวดประมง ไดแก กุงทะเลเพาะเลี้ยง ปลากระพง ปลานิล 

เปนตน ตนทุนการผลิตของผลผลิตประมง คือเปนตนทุนการผลิตในฟารม

หรือบอของเกษตรกร คาใชจายที่นํามาคํานวณตนทุนการผลิต คลอบคลุม

ตั้งแตการเตรียมบอ การปลอยพันธุกุง/ปลาลงบอจนกระทั่งโตไดขนาด

และนํ้าหนกัที่ตองการแลวเก็บผลผลิตออกจําหนาย (ปดบอ) 

 อนึง่ หากลงทนุแลวไมมผีลผลติหรอืผลผลติเสยีหายหมดกจ็ะไมสามารถ

คาํนวณหาตนทนุของผลผลติได จะมแีตเพยีงคาใชจายตามกจิกรรมการผลติ

เทานัน้ ดังนัน้ จึงไมนับเปนตนทุนการผลิต
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โรงเรือน ใหยารักษาโรค ทําวัคซีน ดูแลรักษา คาแรงงานในการรีดนมโค 

เปนตน

     3.1.2) คาวัสดุ อาทิ คาพันธุ คาปุย ยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช 

คานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชกับเครื่องจักรกลการเกษตรที่ดําเนนิการในกิจกรรม

การผลิตพืชนัน้ โดยเกษตรกรดําเนนิการเองไมไดจาง คาวัสดุการเกษตร

และวัสดุสิ้นเปลือง คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรของเกษตรกรเอง กรณี

ของปศุสัตว จะประกอบดวย คาพันธุสัตว คาอาหารสัตว คายาปองกัน

และรักษาโรค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุสิ้นเปลือง และ คาซอมแซม

โรงเรือนอุปกรณ

     3.1.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุน โดยคิดจากตนทุนผันแปร และ

ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู ดังนัน้ คาเสียโอกาสเงินลงทุน หมายถึง คาใชจาย

ที่เกิดจากการประเมิน การลงทุนในมูลคาปจจัยผันแปรทั้งหมดในชวงหรือ

รุนการผลิตหนึง่ๆ ซึ่งมูลคาปจจัยที่นํามาใชในการผลิต ตองเสียโอกาส

ที่จะนําไปใชในกิจกรรมอื่นๆ เชน ฝากธนาคาร หรือใหกูยืม 

3) โครงสรางตนทุนการผลิต

ตารางที่ 1  แสดงโครงสรางตนทุนการผลิต

       หนวย : บาท/หนวย

1. ตนทุนผันแปร      XXXX

 1.1 คาแรงงาน        XX

 1.2 คาวัสดุ          XX

 1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน       XX

2. ตนทุนคงที่       XXXX

   คาเชาทีด่นิ/คาเสือ่มฯ/

   คาเสยีโอกาสอปุกรณฯ และอืน่ๆ       XX

3. ตนทุนรวม       XXXX

4. ตนทุนรวมตอหนวย        XX

5. ผลผลิตตอหนวย          XX

 3.1) ตนทุนผันแปร หมายถึง คาใชจายในการผลิตที่สามารถเปลี่ยน

ขนาดตามการใชปจจัย เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิต ประกอบดวย

3.1.1) คาแรงงาน ดานพืช อาทิ คาจางเตรียมดิน คาจางในการปลูก 

ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว หรือ คาแรงงานในการเลี้ยง สําหรับปศุสัตว ไดแก 

การผสมอาหาร การขนอาหาร เตรียมและใหอาหาร-นํ้า ทําความสะอาด
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โรงเรือน ใหยารักษาโรค ทําวัคซีน ดูแลรักษา คาแรงงานในการรีดนมโค 

เปนตน

     3.1.2) คาวัสดุ อาทิ คาพันธุ คาปุย ยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช 

คานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชกับเครื่องจักรกลการเกษตรที่ดําเนนิการในกิจกรรม

การผลิตพืชนัน้ โดยเกษตรกรดําเนนิการเองไมไดจาง คาวัสดุการเกษตร

และวัสดุสิ้นเปลือง คาซอมแซมอุปกรณการเกษตรของเกษตรกรเอง กรณี

ของปศุสัตว จะประกอบดวย คาพันธุสัตว คาอาหารสัตว คายาปองกัน

และรักษาโรค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุสิ้นเปลือง และ คาซอมแซม

โรงเรือนอุปกรณ

     3.1.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุน โดยคิดจากตนทุนผันแปร และ

ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู ดังนัน้ คาเสียโอกาสเงินลงทุน หมายถึง คาใชจาย

ที่เกิดจากการประเมิน การลงทุนในมูลคาปจจัยผันแปรทั้งหมดในชวงหรือ

รุนการผลิตหนึง่ๆ ซึ่งมูลคาปจจัยที่นํามาใชในการผลิต ตองเสียโอกาส

ที่จะนําไปใชในกิจกรรมอื่นๆ เชน ฝากธนาคาร หรือใหกูยืม 

3) โครงสรางตนทุนการผลิต

ตารางที่ 1  แสดงโครงสรางตนทุนการผลิต

       หนวย : บาท/หนวย

1. ตนทุนผันแปร      XXXX

 1.1 คาแรงงาน        XX

 1.2 คาวัสดุ          XX

 1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน       XX

2. ตนทุนคงที่       XXXX

   คาเชาทีด่นิ/คาเสือ่มฯ/

   คาเสยีโอกาสอปุกรณฯ และอืน่ๆ       XX

3. ตนทุนรวม       XXXX

4. ตนทุนรวมตอหนวย        XX

5. ผลผลิตตอหนวย          XX

 3.1) ตนทุนผันแปร หมายถึง คาใชจายในการผลิตที่สามารถเปลี่ยน

ขนาดตามการใชปจจัย เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิต ประกอบดวย

3.1.1) คาแรงงาน ดานพืช อาทิ คาจางเตรียมดิน คาจางในการปลูก 

ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว หรือ คาแรงงานในการเลี้ยง สําหรับปศุสัตว ไดแก 

การผสมอาหาร การขนอาหาร เตรียมและใหอาหาร-นํ้า ทําความสะอาด
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คาเสื่อมราคา และคาเสียโอกาสอีก เพราะเทากับเปนการคิดซํ้าซอน

     3.2.4) ตนทุนการผลิตกอนใหผล เปนรายการหนึง่ในโครงสราง

ตนทุนการผลิต เฉพาะไมผลไมยืนตน เปนการคิดคาใชจายทั้งหมดตั้งแต

เตรียมดินจนถึงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเปนครั้งแรก 

     3.3) ตนทนุรวม หมายถงึ คาใชจายหรอืมลูคาการใชปจจยัการผลิต

ในทางเศรษฐศาสตร ทั้งประเภทปจจัยผันแปร และปจจัยคงที่ ที่นํามาใช

ในการประกอบการผลิต เพื่อใหการผลิตดําเนนิการไปจนสิ้นสุดขบวนการ

ผลิตในชวงเวลา หรือรุนการผลิตหนึง่ๆ ที่กําหนด หรือ ตนทุนการผลิต 

เทากับ ตนทุนผันแปร บวกดวย ตนทุนคงที่ นัน่เอง

     3.4) ตนทุนรวมตอหนวย หมายถึง ตนทุนการผลิต หารดวย

ผลผลิตตอไรมีหนวยเปน ตัน หรือกิโลกรัม

 อนึง่ ในการคํานวณตนทุนการผลิตปศุสัตวจะมีบางรายการที่เปน

ผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตว สามารถนํามาคํานวณเปนรายไดจากการ

เลี้ยงปศุสัตวชนดินัน้ๆ ไดแก มูลคาสัตวปลดระวาง มูลสัตว ถุงอาหาร 

โดยจะนํารายการดังกลาวมาหักออกจาก

ตนทุนการผลิตทั้งหมด (คาใชจาย) 

 - มูลคาสัตวปลดระวาง หมายถึง

ราคาตัวสัตวที่ใชงานหรือใหผลผลิตมา

ระยะหนึง่แลวปลดระวางหรือคัดออกขาย

เนื่องจากใหผลผลิตไมคุมคาใชจาย เชน 

แมไกไข

 3.2) ตนทุนคงที่ หมายถึง คาใชจายในการผลิตแตละชวง หรือ

รุนการผลิตหนึง่ๆ เปนการผลิตระยะสั้น ปจจัยที่ใชประกอบการผลิตจึงมี

สภาพคงที่ ปจจัยเหลานีจ้ึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได ไมวา

จะมีการผลิตมากหรือผลิตนอย หรือไมมีการผลิตเลยก็ตาม ปจจัยการผลิต

ชนดินีจ้ะยังคงมีอยู และเปนคาใชจายซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทันที 

ประกอบดวย   

     3.2.1) คาเชาที่ดิน/คาใชที่ดิน แมไมมีการเชา (เปนที่ดินของ

เกษตรกร) ก็ตองประเมินคาเชาใหกับเกษตรกรเจาของที่ดินดวย   

     3.2.2) คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร เปนการคิดคาใชจายที่

เกิดขึ้นจากการประเมิน โดยกระจายมูลคาของทรัพยสินที่ซื้อไวใชงานไปสู

แตละชวงการผลิตตางๆ ตลอดอายุการใชงานของทรัพยสินนัน้ และแสดง

มูลคาไมเปนเงินสด โดยใชวิธีคํานวณแบบเสนตรง (Straight Line Method)

คอืเฉลีย่เทากนัทกุปตลอดอายกุารใชงาน ในกรณปีศสุตัวกต็องนาํมาคาํนวณ

คาเสือ่มราคาดวยเชนกนั ไดแก โคนม 

     3.2.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร (อายุใชงาน 

1 ปขึ้นไป) เปนการคิดคาใชจายที่ประเมินขึ้นจากการนําเอาทรัพยสินตางๆ 

เชน เครื่องมืออุปกรณการเกษตร โรงเรือน สิ่งกอสราง มาคิดคาเสียโอกาส

ที่จะไดรับผลตอบแทนจากการนําอุปกรณการเกษตรไปใชในกิจกรรมอื่นๆ 

ซึ่งอัตราคาเสียโอกาสที่ใชประเมินนัน้จะใชเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกู ในกรณี

ปศุสัตวก็ตองนํามาคํานวณคาเสียโอกาสดวยเชนกัน ไดแก โคนม 

 อนึง่ ในการคํานวนคาเสื่อมและคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ

การเกษตร ตองเปนขอมลูชดุเดยีวกนั และในกรณทีีม่กีารจายคาจางแรงงาน

ที่ไดรวมเครื่องมืออุปกรณการเกษตรไปแลว จะไมนําเครื่องมือนัน้มาคิด
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คาเสื่อมราคา และคาเสียโอกาสอีก เพราะเทากับเปนการคิดซํ้าซอน

     3.2.4) ตนทุนการผลิตกอนใหผล เปนรายการหนึง่ในโครงสราง

ตนทุนการผลิต เฉพาะไมผลไมยืนตน เปนการคิดคาใชจายทั้งหมดตั้งแต

เตรียมดินจนถึงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเปนครั้งแรก 

     3.3) ตนทนุรวม หมายถงึ คาใชจายหรอืมลูคาการใชปจจยัการผลิต

ในทางเศรษฐศาสตร ทั้งประเภทปจจัยผันแปร และปจจัยคงที่ ที่นํามาใช

ในการประกอบการผลิต เพื่อใหการผลิตดําเนนิการไปจนสิ้นสุดขบวนการ

ผลิตในชวงเวลา หรือรุนการผลิตหนึง่ๆ ที่กําหนด หรือ ตนทุนการผลิต 

เทากับ ตนทุนผันแปร บวกดวย ตนทุนคงที่ นัน่เอง

     3.4) ตนทุนรวมตอหนวย หมายถึง ตนทุนการผลิต หารดวย

ผลผลิตตอไรมีหนวยเปน ตัน หรือกิโลกรัม

 อนึง่ ในการคํานวณตนทุนการผลิตปศุสัตวจะมีบางรายการที่เปน

ผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตว สามารถนํามาคํานวณเปนรายไดจากการ

เลี้ยงปศุสัตวชนดินัน้ๆ ไดแก มูลคาสัตวปลดระวาง มูลสัตว ถุงอาหาร 

โดยจะนํารายการดังกลาวมาหักออกจาก

ตนทุนการผลิตทั้งหมด (คาใชจาย) 

 - มูลคาสัตวปลดระวาง หมายถึง

ราคาตัวสัตวที่ใชงานหรือใหผลผลิตมา

ระยะหนึง่แลวปลดระวางหรือคัดออกขาย

เนื่องจากใหผลผลิตไมคุมคาใชจาย เชน 

แมไกไข

 3.2) ตนทุนคงที่ หมายถึง คาใชจายในการผลิตแตละชวง หรือ

รุนการผลิตหนึง่ๆ เปนการผลิตระยะสั้น ปจจัยที่ใชประกอบการผลิตจึงมี

สภาพคงที่ ปจจัยเหลานีจ้ึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได ไมวา

จะมีการผลิตมากหรือผลิตนอย หรือไมมีการผลิตเลยก็ตาม ปจจัยการผลิต

ชนดินีจ้ะยังคงมีอยู และเปนคาใชจายซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทันที 

ประกอบดวย   

     3.2.1) คาเชาที่ดิน/คาใชที่ดิน แมไมมีการเชา (เปนที่ดินของ

เกษตรกร) ก็ตองประเมินคาเชาใหกับเกษตรกรเจาของที่ดินดวย   

     3.2.2) คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร เปนการคิดคาใชจายที่

เกิดขึ้นจากการประเมิน โดยกระจายมูลคาของทรัพยสินที่ซื้อไวใชงานไปสู

แตละชวงการผลิตตางๆ ตลอดอายุการใชงานของทรัพยสินนัน้ และแสดง

มูลคาไมเปนเงินสด โดยใชวิธีคํานวณแบบเสนตรง (Straight Line Method)

คอืเฉลีย่เทากนัทกุปตลอดอายกุารใชงาน ในกรณปีศสุตัวกต็องนาํมาคาํนวณ

คาเสือ่มราคาดวยเชนกนั ไดแก โคนม 

     3.2.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร (อายุใชงาน 

1 ปขึ้นไป) เปนการคิดคาใชจายที่ประเมินขึ้นจากการนําเอาทรัพยสินตางๆ 

เชน เครื่องมืออุปกรณการเกษตร โรงเรือน สิ่งกอสราง มาคิดคาเสียโอกาส

ที่จะไดรับผลตอบแทนจากการนําอุปกรณการเกษตรไปใชในกิจกรรมอื่นๆ 

ซึ่งอัตราคาเสียโอกาสที่ใชประเมินนัน้จะใชเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกู ในกรณี

ปศุสัตวก็ตองนํามาคํานวณคาเสียโอกาสดวยเชนกัน ไดแก โคนม 

 อนึง่ ในการคํานวนคาเสื่อมและคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ

การเกษตร ตองเปนขอมลูชดุเดยีวกนั และในกรณทีีม่กีารจายคาจางแรงงาน

ที่ไดรวมเครื่องมืออุปกรณการเกษตรไปแลว จะไมนําเครื่องมือนัน้มาคิด
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 • ขอดีของการทะเบียน ไดแก สิ้นเปลืองคาใชจายนอย เพราะเสีย

คาใชจายเฉพาะสวนประมวลผลและการเผยแพรขอมูลเทานัน้ สามารถ

ทําไดบอยและไดขอมูลตอเนื่อง และสามารถประมวลขอมูลแยกตาม

หนวยบริหารยอยหรือเขตภูมิศาสตรยอยได เชน แยกตามตําบล

 • ขอเสียของการทะเบียน ไดแก รายการของขอมูลจํากัด และโดย

ปกติขอมูลมีคุณภาพไมดีนกั เพราะมีความผิดพลาดในขอมูลเบื้องตนใน

ทะเบียนขอมูล หรือขอมูลไมทันสมัยหรือขาดความครบถวน

 3.3.1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการจัดทําทะเบียน

เกษตรกร เพื่อจัดทําฐานขอมูลของเกษตรกรทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพ  

มารวมไว ณ จุดเดียวกัน พรอมติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรเชื่อมโยงฐาน

ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับสวนกลางและระดับพื้นที่ ซึ่งฐาน

ขอมูลนีจ้ะมีประโยชนตอภาครัฐที่จะใชจําแนกเกษตรกรตามกลุมเปาหมาย

ในการดําเนนิการชวยเหลือที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

จะมีขอมูลที่นําไปใชในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน การจัดการดานการ

ผลิตการตลาด และสวัสดิการแกเกษตรกร

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนนิงาน 

  1) ประโยชนตอภาครัฐ 

             1.1) ภาครฐัสามารถใชฐานขอมลูในการกาํหนดนโยบาย แผนงาน

และการจดัการ ดานการผลติ การสงเสรมิและสนบัสนนุการใชปจจยั การผลติ 

การตลาดและราคาสนิคาเกษตร 

   1.2) ภาครฐัสามารถใชฐานขอมลูมาจาํแนกเกษตรกรเปนกลุมเปาหมาย

ในการดาํเนนิมาตรการตางๆ ไดอยางถกูตอง ชดัเจน รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 - ผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตว หมายถึง ผลผลิตรองที่ไมใช

ผลผลติหลกัจากการเลีย้งปศสุตัวชนดินัน้ เชน มลูสตัวทีข่ายไดของรุนนัน้ๆ 

ถงุอาหารสตัว เปนตน

 4) การวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต 

  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการสํารวจขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงอัตราคาจางแรงงานและราคาวัสดุในแหลงผลิตที่สําคัญ ปละ 

4 ครั้ง สําหรับดานพืช หรือเปนรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) คือ มีนาคม 

มิถุนายน กันยายนและธันวาคม สวนดานปศุสัตวและประมงมีการสํารวจ

ขอมลูเปนรายเดอืน เพือ่นาํขอมลูมาประกอบการวเิคราะหขอมลูตนทนุการผลติ

เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในพื้นที่ และเพื่อเผยแพรตอไป

3.3 การทะเบียน (Registration)

 วิธีนี้ โดยมากประชาชนเปนผู ให ข อมูลตามกฎหมายโดยการ

บันทึกขอมูลลงในทะเบียน เชน ขอมูลเกี่ยวกับรถยนตไดจากหลักฐาน

การจดทะเบียนที่กองทะเบียนกรมตํารวจ ขอมูลเกี่ยวกับการเกิด การตาย 

การสมรส การหยาราง ไดจากสํานกังานทะเบียนสวนทองถิ่น เปนตน

 การทะเบยีน เปนการเกบ็รวบรวมขอมลูจากระบบทะเบยีนทีม่ลีกัษณะ

คลายกับการรวบรวมขอมูลจากรายงานหรือเอกสารตรงที่เปนผลผลิตของ

งานบริหารการปฏิบัติงาน แตตางกันที่ขอมูลเปนขอมูลที่นํามาจากเอกสาร

การทะเบียน ซึ่งเปนระบบการเก็บขอมูลที่มีความตอเนื่อง มีการปรับแก

หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตามสถานภาพของผูใหขอมูล ขอมูลที่เก็บโดยวิธี

การทะเบียนนี้จะมีขอมูลจํากัดตามขอรายการที่มีอยู ในทะเบียนเทานั้น 

ระบบทะเบียนเปนระบบคอนขางใหญ 
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 • ขอดีของการทะเบียน ไดแก สิ้นเปลืองคาใชจายนอย เพราะเสีย

คาใชจายเฉพาะสวนประมวลผลและการเผยแพรขอมูลเทานัน้ สามารถ

ทําไดบอยและไดขอมูลตอเนื่อง และสามารถประมวลขอมูลแยกตาม

หนวยบริหารยอยหรือเขตภูมิศาสตรยอยได เชน แยกตามตําบล

 • ขอเสียของการทะเบียน ไดแก รายการของขอมูลจํากัด และโดย

ปกติขอมูลมีคุณภาพไมดีนกั เพราะมีความผิดพลาดในขอมูลเบื้องตนใน

ทะเบียนขอมูล หรือขอมูลไมทันสมัยหรือขาดความครบถวน

 3.3.1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการจัดทําทะเบียน

เกษตรกร เพื่อจัดทําฐานขอมูลของเกษตรกรทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพ  

มารวมไว ณ จุดเดียวกัน พรอมติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรเชื่อมโยงฐาน

ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับสวนกลางและระดับพื้นที่ ซึ่งฐาน

ขอมูลนีจ้ะมีประโยชนตอภาครัฐที่จะใชจําแนกเกษตรกรตามกลุมเปาหมาย

ในการดําเนนิการชวยเหลือที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

จะมีขอมูลที่นําไปใชในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน การจัดการดานการ

ผลิตการตลาด และสวัสดิการแกเกษตรกร

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนนิงาน 

  1) ประโยชนตอภาครัฐ 

             1.1) ภาครฐัสามารถใชฐานขอมลูในการกาํหนดนโยบาย แผนงาน

และการจดัการ ดานการผลติ การสงเสรมิและสนบัสนนุการใชปจจยั การผลติ 

การตลาดและราคาสนิคาเกษตร 

   1.2) ภาครฐัสามารถใชฐานขอมลูมาจาํแนกเกษตรกรเปนกลุมเปาหมาย

ในการดาํเนนิมาตรการตางๆ ไดอยางถกูตอง ชดัเจน รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 - ผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตว หมายถึง ผลผลิตรองที่ไมใช

ผลผลติหลกัจากการเลีย้งปศสุตัวชนดินัน้ เชน มลูสตัวทีข่ายไดของรุนนัน้ๆ 

ถงุอาหารสตัว เปนตน

 4) การวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต 

  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการสํารวจขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงอัตราคาจางแรงงานและราคาวัสดุในแหลงผลิตที่สําคัญ ปละ 

4 ครั้ง สําหรับดานพืช หรือเปนรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) คือ มีนาคม 

มิถุนายน กันยายนและธันวาคม สวนดานปศุสัตวและประมงมีการสํารวจ

ขอมลูเปนรายเดอืน เพือ่นาํขอมลูมาประกอบการวเิคราะหขอมลูตนทนุการผลติ

เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในพื้นที่ และเพื่อเผยแพรตอไป

3.3 การทะเบียน (Registration)

 วิธีนี้ โดยมากประชาชนเปนผู ให ข อมูลตามกฎหมายโดยการ

บันทึกขอมูลลงในทะเบียน เชน ขอมูลเกี่ยวกับรถยนตไดจากหลักฐาน

การจดทะเบียนที่กองทะเบียนกรมตํารวจ ขอมูลเกี่ยวกับการเกิด การตาย 

การสมรส การหยาราง ไดจากสํานกังานทะเบียนสวนทองถิ่น เปนตน

 การทะเบยีน เปนการเกบ็รวบรวมขอมลูจากระบบทะเบยีนทีม่ลีกัษณะ

คลายกับการรวบรวมขอมูลจากรายงานหรือเอกสารตรงที่เปนผลผลิตของ

งานบริหารการปฏิบัติงาน แตตางกันที่ขอมูลเปนขอมูลที่นํามาจากเอกสาร

การทะเบียน ซึ่งเปนระบบการเก็บขอมูลที่มีความตอเนื่อง มีการปรับแก

หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตามสถานภาพของผูใหขอมูล ขอมูลท่ีเก็บโดยวิธี

การทะเบียนนี้จะมีขอมูลจํากัดตามขอรายการที่มีอยู ในทะเบียนเทานั้น 

ระบบทะเบียนเปนระบบคอนขางใหญ 
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มรีะบบการรายงานเกีย่วกบั การสงสนิคาออกและการนาํสนิคาเขา ใบสาํคญั

หรอืเอกสารทีใ่ชในการแจงการนาํเขาและสงออกนัน้จะเปนแหลงของขอมลู

เบื้องตนซึ่งสามารถจะประมวลยอดรวมขอมูสถิติ แสดงปริมาณการคา

ระหวางประเทศได กรมสรรพากร มแีบบรายงาน ยืน่เสยีภาษ ี ทีเ่รยีกวา

ภงด. 91 ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับรายไดของประชากร

กระทรวงศึกษาธิการ มรีายงานผลการปฏบิตังิานของโรงเรยีนภายในสงักดั

ของกรมตางๆ ซึง่สามารถนาํมาใชในการประมวลผลสถติทิางการศกึษาได

นอกจากนี้ ก็มีแบบรายงานของหนวยราชการสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ

รายได - รายจาย รายจายเกี่ยวกับการลงทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน 

และแบบรายงานผูไดรับอนุมัติใหกอสราง ซึ่งทําใหไดขอมูลสถิติตางๆ 

ที่สามารถนํามาใชในการคํานวณบัญชีตางๆ ในบัญชีประชาชาติได 

สาํหรบัหนวยงานเอกชนนัน้ ไดแก ขอมลูเกีย่วกบัการผลติ การใชวตัถดุบิ 

ซึ่งรวบรวมไดจากรายงานของฝายผลิต สถิติแสดงปริมาณการขายสินคา

ก็รวบรวมไดจากรายงานของพนักงานขายแตละคน เปนตน

 • ขอดีของการรายงาน ไดแก สิ้นเปลืองคาใชจายนอย เพราะ

เสียคาใชจ ายเฉพาะสวนประมวลผลและการเผยแพรขอมูลเทานั้น 

สามารถทําไดบอยและไดขอมูลตอเนื่อง สามารถประมวลขอมูลแยกตาม

หนวยบริหารยอยหรือเขตภูมิศาสตรยอยได เชน แยกตามตําบล และ

หากระบบการบริหารงานและการรายงานเปนไปอยางรัดกุม จะทําใหได

ขอมูลที่มีคุณภาพดีกวาวิธีสํามะโนหรือสํารวจ

 • ขอเสียของการทะเบียน ไดแก รายการของขอมูลจํากัดเพราะ

ตองรวบรวมตามแบบรายงาน ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการบริหาร 

             1.3) ภาครฐัสามารถใชฐานขอมลู ในการตดิตามและประเมนิผล

การดําเนนิงานตามมาตรการโครงการ

  2) ประโยชนตอเกษตรกร 

              2.1) เกษตรกรจะไดรบัความสะดวกในการรบับรกิารจากภาครฐั

เชนความชวยเหลือเกษตรกรหลังนํ้าทวม เปนตน

             2.2) เกษตรกรสามารถใชบตัรประจาํตวัประชาชนทีบ่รรจขุอมลู

ของตนเองเพื่อขอรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ตามที่ราชการกําหนด 

             2.3) การวางแผนของภาครัฐมีความถูกตองและเหมาะสม จาก

การใชฐานขอมูลตามโครงการที่มีขอมูลทันสมัยเปนปจจุบัน อันเปนผลให

ปญหาเรื่องความแปรปรวนของราคาสินคาเกษตรนอยลงสงผลดีตอ

เกษตรกร

3.4 การรายงานขอมูล (Reporting System) 

 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานที่ทําไวหรือจากเอกสาร

ประกอบการทํางาน ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานสวนมาก

ใชเพยีงครัง้เดยีว จากรายงานดงักลาว อาจมขีอมลูเบือ้งตน บางประเภท

ที่สามารถรายงานของหนวยบริหาร นับวาเปนวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติ

โดยไมตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการดําเนินงานมากนัก คาใชจายที่ใช

ส วนใหญ ก็ เพื่ อการประมวลผลพิมพ 

แบบฟอรมตางๆ ตลอดจนการพมิพรายงาน

 วิธีการนี้ใชกันมากทั้งในหนวยงานรัฐบาล

และเอกชน หนวยงานของรฐัทีม่ขีอมลูสถติิ

ที่รวบรวมจากรายงาน ไดแก กรมศุลกากร
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3.5 การพยากรณ  (Forecasting)

 การพยากรณคืออะไร 

คือการคาดการณสิ่ งที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต โดยอาศัยการวิเคราะห

ขอมลูในอดตี ขอมลูปจจบุนัและจากประสบการณ

ทําไมจะตองมีการพยากรณ

1. การพยากรณเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ หรือวางแผนใน

การเพาะปลูกพืชของเกษตรกร เชน การพยากรณสภาพดินฟา

อากาศ การพยากรณราคาสินคาเกษตร

   2. การพยากรณเพือ่เตรยีมการปองกนัปญหา ราคาตกตํา่ อนัเนือ่งจาก

ผลผลิตมีปริมาณมาก เกินความตองการของตลาด

    3. การพยากรณเพือ่เตรยีมมาตรการรองรบัความเสยีหาย ทีอ่าจเกดิขึน้

จากภัยธรรมชาติ ไมวาจะเปนภัยแลง อุทกภัย พายุใตฝุน ซึ่งมีผลใหสินคา

เกษตรเสียหาย

     4. การพยากรณเพือ่เตรยีมการจดัสรรงบประมาณชวยเหลอืเกษตรกร 

การพยากรณ อาจเกิดการผิดพลาด ใชหรือไม

ความผิดพลาดเกิดขึ้นได ไมว าจะเปนการพยากรณหรือ

การสํารวจขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ รวมทั้งการคาดคะเนในสิ่งที่

เกิดขึ้นประจําวัน ยกตัวอยางใหเห็นภาพชัดเจน เชน ถาระยะทาง

จากกรุงเทพถึงเชียงใหมเทากับ 800 กิโลเมตร ถานาย ก. ขับรถ

ดวยความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงบนถนนที่มีคุณภาพดีทศันวสิยัเยีย่ม 

กส็ามารถพยากรณไดวาในอกี 10 ชัว่โมงขางหนานาย ก. จะสามารถขบัรถ

ไปถึงเชียงใหมได ซึ่งการพยากรณลักษณะนีต้องถือวาถูกตองแมนยําที่สุด

ความไมครบถวนของรายงาน อาจจะทําใหขอมูลมีความผิดพลาดหรือ

ประมวลยอดขอมูลลาชา นอกจากนีก้ารรายงานอาจจะผิดพลาดในกรณทีี่

ผูรายงานไมใหความสําคัญกับงาน 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดกําหนดใหมีการรายงานราคา

สินคาเกษตรเปน 2 ประเภท ไดแก

 3.4.1 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดทีไ่รนา เปนการเกบ็รวบรวมขอมลูราคา

ณ แหลงผลิตของเกษตรกร เชน ไรนา ยุง ฟารม ปากบอ ของเกษตรกร 

เปนตน ทําการจัดเก็บรวบรวมทุกสัปดาห โดยมีสัปดาหอางอิงคือวันจันทร

ถึงวันอาทิตย และมีวันอางอิงขอมูลราคาคือวันจันทรในแตละสัปดาห 

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จะเก็บรวบรวมราคาจากอําเภอที่เปน

แหลงผลติ และสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต(สศข.) เฉลีย่ระดบัจงัหวดั

สงใหศูนยสารสนเทศการเกษตร ภายในวันอังคาร กอน 12.00 น. 

เพื่อคํานวณคาเฉลี่ยระดับภาคและประเทศตอไป 

 3.4.2 ราคารายวัน ณ ตลาดกลางหรือตลาดสําคัญ เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลราคา ณ แหลงรับซื้อเฉพาะสินคาที่มักจะมีปญหา

ทางดานราคาและเกีย่วของกบัเกษตรกรจาํนวนมาก เกบ็รวบรวมจากจงัหวดัที่

เปนแหลงผลิตเลือกรานคาหรือแหลงรับซื้อที่พรอมจะใหความรวมมือ

ทําการจัดเก็บทุกวันทําการและเปนแหลงที่

เชื่อถือไดราคารายวัน สศข.จะสอบถามราคา

จากร านค าหรือแหลงรับซื้อ และรายงาน

ใหศูนยสารสนเทศการเกษตร ทุกวันทําการ

กอน 10.00 น. พรอมเหตผุลการเปลีย่นแปลง

ราคา 
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3.5 การพยากรณ  (Forecasting)
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เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จะเก็บรวบรวมราคาจากอําเภอที่เปน

แหลงผลติ และสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต(สศข.) เฉลีย่ระดบัจงัหวดั

สงใหศูนยสารสนเทศการเกษตร ภายในวันอังคาร กอน 12.00 น. 

เพื่อคํานวณคาเฉลี่ยระดับภาคและประเทศตอไป 

 3.4.2 ราคารายวัน ณ ตลาดกลางหรือตลาดสําคัญ เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลราคา ณ แหลงรับซื้อเฉพาะสินคาที่มักจะมีปญหา

ทางดานราคาและเกีย่วของกบัเกษตรกรจาํนวนมาก เกบ็รวบรวมจากจงัหวดัที่

เปนแหลงผลิตเลือกรานคาหรือแหลงรับซื้อที่พรอมจะใหความรวมมือ

ทําการจัดเก็บทุกวันทําการและเปนแหลงที่

เชื่อถือไดราคารายวัน สศข.จะสอบถามราคา

จากร านค าหรือแหลงรับซื้อ และรายงาน

ใหศูนยสารสนเทศการเกษตร ทุกวันทําการ

กอน 10.00 น. พรอมเหตผุลการเปลีย่นแปลง

ราคา 
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สศก. ใชขอมูลใดในการพยากรณ 

สวนใหญเปนขอมลูทีไ่ดจากการสาํรวจของ สศก. ซึง่ไดดาํเนนิการ

สาํรวจดวยตวัอยางและการรายงานเปนประจาํทกุป เชน เนือ้ที่

เกบ็เกีย่วหรอืใหผล พนัธุ ตนทนุการผลติ ราคาทีเ่กษตรกรขายไดนอกจากนี้

ยังใชขอมูลจากแหลงอื่น เชน ปริมาณนํ้าในเขื่อน จากกรมชลประทาน 

ปริมาณนํ้าฝน จํานวนวันฝนตก และอุณหภูมิ จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

ปริมาณนําเขาและสงออก จากกรมศุลกากร เปนตน

สศก. พยากรณเมื่อไร

กอนฤดกูารเพาะปลกู หลงัจากนัน้อาจมกีารปรบัคาพยากรณเมือ่ได

รบัขอมลูวามสีถานการณเปลีย่นแปลงไป เชน เกดิภยัธรรมชาติ

ทําใหผลผลิตเสียหาย เกิดภัยเศรษฐกิจ เชน คาเงินบาทออนคา นโยบาย

ภาครัฐเปลี่ยน

วิธีการพยากรณทําอยางไร

การพยากรณที่ทํากันโดยทั่วไปมีอยู 3 วิธีคือ 

1) พยากรณโดยอาศยัประสบการณและความชํานาญ วิธีนี้

นิยมใชกันมาก เนื่องจากไมตองมีหลักเกณฑที่แนนอนอะไร เพียงแตอาศัย
ประสบการณและความรูความชํานาญทางดานนี้ ตลอดจนเขาใจแจมแจง
ในปญหาของเรื่องที่จะพยากรณ เชน สมาคมผูคาขาวโพด ทําการประเมิน
ผลผลิตขาวโพดประจําป โดยการสงคณะเจาหนาที่ออกไปตระเวนดู
สภาพของตนขาวโพดในทองที่ที่มีการปลูกขาวโพดมากทั่วประเทศแลว
เปรียบเทียบวาสภาพตนขาวโพดในปนี้ดีหรือเลวกวาปที่แลวเพียงไร
ปลูกในเนื้อที่มากขึ้นหรือลดลง จากนั้นก็พยากรณผลผลิตขาวโพด 
โดยใชผลผลิต ของปที่แลวเปนหลักวาควรเพิ่ม หรือลดลงเทาไร

แลวเทาทีข่อมลูจะเอือ้ใหสามารถคาดการณได 

 แตหลังจากพยากรณออกไปแลว ถา

ปจจัยภายในเปลี่ยนไป เชน นาย ก. ขับรถ

เร็วขึ้นเปน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง นาย ก. 

ก็จะถึงเชียงใหมไดภายใน 8 ชั่วโมง หรือ

ถานาย ก. ใจรอนอยากไปถึงเชียงใหม

ภายใน 4 ชัว่โมง เขาเลยกดคนัเรงไปที ่200 กโิลเมตร/ชัว่โมง แลวแหกโคง

ไปไมถงึเชยีงใหมเลยกเ็ปนไปได 

 หรอืในทางตรงกนัขาม มปีจจยัภายนอกมากระทบ เชน เกดิฝนตกหนกั

ทัศนวิสัยไมดี รถติด ขับรถที่ความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงไมได ตองขับที่

ความเรว็เฉลีย่ 50 กโิลเมตร/ชัว่โมงและไปถงึเชยีงใหมในอกี 16 ชัว่โมงตอมา

ดังนัน้เมื่อปจจัยทั้งภายในและภายนอกของสิ่งที่ นกัพยากรณคาดการณไว

เปลีย่นแปลงไป ความผดิพลาดของการคาดการณยอมเกิดขึ้นได

 ในบางครั้งเมื่อนกัสถิติ พยากรณและเตือนถึงปญหาทางเศรษฐกิจ

การเกษตรที่จะเกิดขึ้น แลวทําใหเกิดการปรับตัว ไหวตัวทัน รีบแกตนตอ

ของปญหากอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น ปญหาที่คาดการณไวก็อาจจะไมเกิดขึ้น

ก็เปนไปได

 สาํหรบัการพยากรณสนิคาเกษตร ยิง่เปนเรือ่งซบัซอนและคาดการณ

ยากขึ้น เพราะปจจัยที่ไมสามารถควบคุมหรือทราบลวงหนาได และ

ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน ภัยธรรมชาติ ราคาปจจัยการผลิต  

นโยบายทั้งภาครัฐและเอกชน 
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วางแผน

สศก. ใชขอมูลใดในการพยากรณ 

สวนใหญเปนขอมลูทีไ่ดจากการสาํรวจของ สศก. ซึง่ไดดาํเนนิการ

สาํรวจดวยตวัอยางและการรายงานเปนประจาํทกุป เชน เนือ้ที่

เกบ็เกีย่วหรอืใหผล พนัธุ ตนทนุการผลติ ราคาทีเ่กษตรกรขายไดนอกจากนี้

ยังใชขอมูลจากแหลงอื่น เชน ปริมาณนํ้าในเขื่อน จากกรมชลประทาน 

ปริมาณนํ้าฝน จํานวนวันฝนตก และอุณหภูมิ จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

ปริมาณนําเขาและสงออก จากกรมศุลกากร เปนตน

สศก. พยากรณเมื่อไร

กอนฤดกูารเพาะปลกู หลงัจากนัน้อาจมกีารปรบัคาพยากรณเมือ่ได

รบัขอมลูวามสีถานการณเปลีย่นแปลงไป เชน เกดิภยัธรรมชาติ

ทําใหผลผลิตเสียหาย เกิดภัยเศรษฐกิจ เชน คาเงินบาทออนคา นโยบาย

ภาครัฐเปลี่ยน

วิธีการพยากรณทําอยางไร

การพยากรณที่ทํากันโดยทั่วไปมีอยู 3 วิธีคือ 

1) พยากรณโดยอาศยัประสบการณและความชํานาญ วิธีนี้

นิยมใชกันมาก เนื่องจากไมตองมีหลักเกณฑที่แนนอนอะไร เพียงแตอาศัย
ประสบการณและความรูความชํานาญทางดานนี้ ตลอดจนเขาใจแจมแจง
ในปญหาของเรื่องที่จะพยากรณ เชน สมาคมผูคาขาวโพด ทําการประเมิน
ผลผลิตขาวโพดประจําป โดยการสงคณะเจาหนาที่ออกไปตระเวนดู
สภาพของตนขาวโพดในทองที่ที่มีการปลูกขาวโพดมากทั่วประเทศแลว
เปรียบเทียบวาสภาพตนขาวโพดในปนี้ดีหรือเลวกวาปที่แลวเพียงไร
ปลูกในเนื้อที่มากขึ้นหรือลดลง จากนั้นก็พยากรณผลผลิตขาวโพด 
โดยใชผลผลิต ของปที่แลวเปนหลักวาควรเพิ่ม หรือลดลงเทาไร

แลวเทาทีข่อมลูจะเอือ้ใหสามารถคาดการณได 

 แตหลังจากพยากรณออกไปแลว ถา

ปจจัยภายในเปลี่ยนไป เชน นาย ก. ขับรถ

เร็วขึ้นเปน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง นาย ก. 

ก็จะถึงเชียงใหมไดภายใน 8 ชั่วโมง หรือ

ถานาย ก. ใจรอนอยากไปถึงเชียงใหม

ภายใน 4 ชัว่โมง เขาเลยกดคนัเรงไปที ่200 กโิลเมตร/ชัว่โมง แลวแหกโคง

ไปไมถงึเชยีงใหมเลยกเ็ปนไปได 

 หรอืในทางตรงกนัขาม มปีจจยัภายนอกมากระทบ เชน เกดิฝนตกหนกั

ทัศนวิสัยไมดี รถติด ขับรถที่ความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงไมได ตองขับที่

ความเรว็เฉลีย่ 50 กโิลเมตร/ชัว่โมงและไปถงึเชยีงใหมในอกี 16 ช่ัวโมงตอมา

ดังนัน้เมื่อปจจัยทั้งภายในและภายนอกของสิ่งที่ นกัพยากรณคาดการณไว

เปลีย่นแปลงไป ความผดิพลาดของการคาดการณยอมเกิดขึ้นได

 ในบางครั้งเมื่อนกัสถิติ พยากรณและเตือนถึงปญหาทางเศรษฐกิจ

การเกษตรที่จะเกิดขึ้น แลวทําใหเกิดการปรับตัว ไหวตัวทัน รีบแกตนตอ

ของปญหากอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น ปญหาที่คาดการณไวก็อาจจะไมเกิดขึ้น

ก็เปนไปได

 สาํหรบัการพยากรณสนิคาเกษตร ยิง่เปนเรือ่งซบัซอนและคาดการณ

ยากขึ้น เพราะปจจัยที่ไมสามารถควบคุมหรือทราบลวงหนาได และ

ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน ภัยธรรมชาติ ราคาปจจัยการผลิต  

นโยบายทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ลดลงอยางสมํ่าเสมอ หรือสินคาเครื่องกันหนาวจะขายไดมากในฤดูหนาว

แตจะขายไดนอยในฤดูอื่นๆ เปนตน แตถาพฤติการณที่เกิดขึ้นในอดีต

มีความแปรผันผิดปกติ เชน การเกิดสงคราม การคนพบสิ่งประดิษฐ

ใหมๆ รสนิยม และทัศนคติของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีสวนกระทบ

กระเทือนตอความถูกตองของการพยากรณดวย เชน ในการพยากรณ

ประชาชนของโลกใน 10 ปขางหนา หากเกิดสงครามขึ้นในระหวางนีก้็ดี

หรือเกิดโรคระบาดอยางใหมทําใหผูคนลมตายเปนจํานวนมากก็ดี กรณี

เหลานีก้็ยอมทําใหคาที่พยากรณไดตองคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงไปได

อะไรที่มีผลตอการพยากรณ

ประสบการณและความชํานาญ ความรู ทางสถิติขอมูล

ยอนหลังที่มีความถูกตองหลายๆป ขอมูลหรือสถานการณ

ในปจจบุนั

สศก. ใชวิธีใด ในการพยากรณขอมูลการผลิตสินคาเกษตร

ใชวิธีการพยากรณทางสถิติ โดย สศก. ใชขอมูลหรือตัวแปร

ที่มีผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลผลิตต อไร 

หรอืเนือ้ทีเ่พาะปลกู ซึง่ตองใชสถติขิอมลูยอนหลงัระดบัจงัหวดั รวม 20 ป

เพื่อหาปริมาณและรูปแบบความสัมพันธกับ ผลผลิตตอไร แลวนํามา

สรางสมการพยากรณทางสถิติเมื่อไดคาพยากรณดวยวิธีการคํานวณ

จากสมการพยากรณประกอบกับสถานการณการผลิตในแหลงผลิตที่สําคัญ

โดยการสมัภาษณเกษตรกร และการสงัเกตในพืน้ที ่ จงึนาํมาปรบัคาพยากรณ

ใหใกลเคียงกับความเปนจริงในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งคาพยากรณที่ไดนีจ้ะผาน

การพิจารณาและเปนที่ยอมรับจากหนวยงานในระดับจังหวัด เพื่อนําเสนอ

 อยางไรก็ตาม การพยากรณ
ดวยวิธีนี้ สามารถนําไปใชใน
กรณีที่มีการดําเนินงานในขอบเขต
ขนาดเล็กเทานั้น แมจะเปนวิธี
ทีง่าย แตกม็โีอกาสผดิพลาดไดมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพยากรณ
ขอมูลในรายละเอียด เชน เนื้อที่
เพาะปลูกของแตละพันธุ

 2) พยากรณโดยอาศยัเหตกุารณและหลกัฐานบางอยาง การพยากรณ
ดวยวิธีนี้ มักมีการอภิปรายประกอบหลักฐานกันอยางกวางขวาง แลวสรุป
หาขอยตุ ิ หลกัฐานเหลานีอ้าจเปนหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตร ทางการเมอืง
ทางเศรษฐกจิและสงัคม ตวัอยางเชน เมือ่สงครามโลกครัง้ทีส่องไดสิน้สดุลง
กม็ผีูพยากรณวาจะเกดิภาวะขาวยากหมากแพง โจรผูรายชกุชมุเชนเดยีวกบั

ที่เคยมาแลวภายในสงครามโลกครั้งที่หนึง่

 3) การพยากรณทางสถิติ เปนการพยากรณโดยใชขอมูลสถิติ

ประเภทที่เรียกวา ขอมูลอนกุรมเวลา หรือขอมูลยอนหลังหลายๆปเปน

เครื่องมือ การพยากรณโดยวิธีนีจ้ะตองศึกษาถึงพฤติการณนัน้ๆ ที่เกิดขึ้น

ในอดีตวามีลักษณะอยางไรเสียกอน แลวจึงทําการพยากรณ ขอมูลอนกุรม

เวลาจะบอกใหทราบถึงพฤติการณนัน้ๆ ตัวอยางของการพยากรณทางสถิติ

ในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร ไดแก การพยากรณผลผลิตทางการ

เกษตร ปริมาณการขาย ระดับราคาสินคา ฯลฯ เปนตน

 การพยากรณทางสถิติจะทําไดตอเมื่อพฤติการณที่เกิดขึ้นในอดีต

มีความแปรผันตามปกติ เชน แตละปที่ผานไป จํานวนประชากรของโลก

มแีนวโนมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆหรอือตัราการตายของเดก็อายตุํา่กวา 1ป มแีนวโนม
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ลดลงอยางสมํ่าเสมอ หรือสินคาเครื่องกันหนาวจะขายไดมากในฤดูหนาว
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ในปจจบุนั

สศก. ใชวิธีใด ในการพยากรณขอมูลการผลิตสินคาเกษตร
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการพยากรณขอมูล

รวบรวมขอมูลและสถิติยอนหลัง

สรางสมการพยากรณ

วิเคราะหผลพยากรณ

ประชุมพิจารณาขอมูลรวม

กับหนวยงานอื่น

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร โดยมีปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนประธานและมีหนวยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณที่เกี่ยวของเปนกรรมการ เพื่อใหความเห็นชอบกอน

การเผยแพร

ความแมนยาํถกูตองของคาพยากรณ ของ สศก.

สศก. ไดทาํการตรวจสอบความถกูตอง แมนยาํของการพยากรณ

โดย เปรี ยบ เที ยบผลการพยากรณ  กั บผลการสํ า ร วจ 

ตั้งแตปเพาะปลูก 2530/31 ถึง 2554/55 ในระดับประเทศ เปนราย

ไตรมาส พบวาผลพยากรณของเนื้อที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตรวมทั้ง

ประเทศ ปรากฏวา รอยละความคลาดเคลือ่นมคีาอยูระหวาง รอยละ 2 ถงึ 

10 เทานัน้
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 4.3 ระเบียบวิธีสถิติ (Statistical Methodology) เปนระเบียบวิธี

การผลิตขอมูล เชน วิธีการสํารวจซึ่งตองอาศัยระเบียบวิธีการสุมตัวอยาง 

สําหรับแผนแบบการสุมตัวอยางหรือการเลือกตัวอยางมีหลายวิธี และ

แตละวิธีจะทําใหไดคาประมาณ (ผลการสํารวจ) ที่ไดแตกตางกันไป ดังนัน้

ขอมูลในเรื่องเดียวกัน ถาใชระเบียบวิธีแตกตางกัน ขอมูลสถิติและผลการ

สํารวจก็จะแตกตางกัน

 4.4 คาบเวลาทีข่อมลูอางถงึ (reference period) ในการจดัทาํสถติิ

คาบเวลาที่ขอมูลอางถึงมีความสําคัญมาก เพราะจะทําใหทราบวาขอมูล

สถิติที่รวบรวมไดเปนของชวงเวลาใด หรืออางอิงขณะใด เชน คาบเวลา

ที่ขอมูลอางถึงของสถิติจํานวนประชากรของโครงการสํามะโนประชากร

และเคหะ พ.ศ. 2553 คือ วันที่ 1 เมษายน 2553 หรือการเก็บรวบรวมขอมูล

การดําเนนิกิจการของสถานประกอบการธุรกิจ พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนนิการ

เก็บขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555 คาบเวลาที่ขอมูลอางถึง

คือ ป 2554 หมายถึง การดําเนนิกิจการตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2554 

(ปบัญชี) ทั้งนี้   คาบเวลาที่ขอมูลอางถึง กับคาบเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูล

อาจแตกตางกัน หรือเปนชวงเวลาเดียวกันก็ได

 4.5 คุ มรวม (Coverage) ในการจัดทําสถิติจําเปนตองกําหนด

คุมรวม เพือ่ใหผูใชขอมลูไดทราบถงึ ขอบเขตของขอมลูวาครอบคลมุแคไหน

เชน คุ มรวมของครัวเรือนเกษตร โครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลง 

ทางการเกษตร พ.ศ. 2554 หมายถึง ครัวเรือนเกษตรที่มีเนื้อที่เพาะปลูก

ตั้งแต 2 ไรขึ้นไป หรือเลี้ยงปศุสัตว ตามประเภทหรือจํานวนที่กําหนด หรือ 

มีรายไดตอปจากการขายผลิตภัณฑเกษตรตั้งแต 6,000 บาทขึ้นไป เปนตน

  การใชขอมูลสถิติ ผูใชขอมูลจําเปนจะตองศึกษาภูมิหลังหรือความ

เปนมาของขอมูลสถิติที่จะนํามาใชเพื่อสามารถตัดสินใจไดวาจะใชขอมูลใด

หรือเชื่อถือขอมูลที่มีอยูมากนอยเพียงใด การใชขอมูลสถิติ มีหลักเกณฑที่

ผูใชขอมูลควรพิจารณา ดังนี้

 4.1 คําจํากัดความและคํานิยาม (Defififfiinition and Concept) ในการ

ผลิตขอมูลจําเปนตองกําหนด ความหมายหรือคําจํากัดความหรือคํานิยาม

ของคําที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหรู ขอบเขตของขอมูลสถิติ

ซึง่ขอมลูสถติเิรือ่งเดยีวกนัอาจแตกตางกนัไดเนือ่งมาจากคาํนยิาม / คาํจาํกดั

ความที่ใชไมเหมือนกัน เชน คําวา “ รายได  อาจหมายถึง รายไดที่เปน

ตัวเงินอยางเดียว หรือรายไดที่เปนทั้งตัวเงินและที่ไมเปนตัวเงิน เปนตน

 4.2 การจดัจาํแนกขอมลู (Classififififfiication) เปนการจดัประเภทขอมลู

ตามลกัษณะของขอมลู การจดัจาํแนกขอมลู ควรเปนไปตามมาตรฐานสากล

เชน การจัดจําแนกอาชีพ อุตสาหกรรม การศึกษา หมวดอายุ ฯลฯ ขอมูล

สถิติในเรื่องเดียวกัน ถามีการจําแนกขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกันก็

สามารถจะเปรียบเทียบกันได

4 ËÅÑ¡à¡³±�ã¹¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
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สถิติการเกษตรแหงประเทศไทย สถิติการคาสนิคาเกษตรไทยกบัตางประเทศ

ขอมลูพืน้ฐานเศรษฐกจิการเกษตร   ตวัชีว้ดัเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศไทย

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศ

ตางๆ ในหลายรูปแบบ ไดแก

 5.1 เอกสารเผยแพร (Hard Copy) สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

ไดรวบรวมจัดทําสารสนเทศตางๆ เปนเอกสารเพื่อเผยแพรแกผูใชขอมูล

เปนประจํา เอกสารดังกลาวไดแก รายงานผลการสํารวจสินคาเกษตร

ที่สําคัญ วารสารพยากรณ (รายไตรมาส) สถิติการเกษตรประเทศไทย 

สถิติการคาสินคาเกษตรไทยกับตางประเทศ ขอมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัด 

โดยสามารถตดิตอขอรบัเอกสารทีส่นใจไดทีส่วนปฏบิตักิารขอมลูการเกษตร
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ขอมูลที่ใหบริการ ไดแก 

 1) ราคาสินคาเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตวและประมง เปนขอมูลราคาที่

เกษตรขายได ณ ไรนา ราคารายวันที่ตลาดกลาง ราคา F.O.B. และราคา

ตลาดลวงหนา

 2) ตนทุนการผลิต เกษตรกรสามารถคํานวณตนทุนการผลิตได

ดวยตนเอง

 3) การผลติสนิคาเกษตร นาํเสนอปรมิาณการผลติ สถานการณการ

ผลติและการตลาด 

 4) ภาวะเศรษฐกจิสงัคมครวัเรอืนและแรงงาน นาํเสนอขอมลูเกีย่วกบั 

การถือครองและการใชที่ดิน รายได รายจาย หนี้สิน ทรัพยสิน

ของครัวเรือนเกษตร

 5) ทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดในภาพรวม ไดแก จํานวน

ผูขึน้ทะเบยีน เนือ้ทีเ่พาะปลกูในระดบัตาํบล อาํเภอ จงัหวดั รวมทัง้เกษตรกร

ยงัสามารถตรวจสอบความถกูตองของขอมลูทะเบยีนรายบคุคลได

 6) ความรูและขาวสารการเกษตร ไดแกความรูดานเทคโนโลยี

การเกษตร ขาวดวน ขาวเตือนภัย ทั้งในรูปแบบขอความและคลิปวีดีโอ

 7) บริการสนทนากับผูเชี่ยวชาญผาน web camera เปนระบบที่

เกษตรกรสามารถซกัถามหรอืขอคาํปรกึษาปญหาทางการเกษตร กบัผูเชีย่วชาญ

โดยตรง

 8) ขอมูลมาตรการและนโยบายภาครัฐ

 5.2 เว็บไซต เผยแพรขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานทางเว็บไซตของ

สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th โดยสามารถสืบคนขอมูล

ที่มีรายละเอียดและขอมูลยอนหลังไดมากกวาเอกสารที่จัดพิมพเผยแพร 

นอกจากนี้ยังสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมโดยสงอีเมลมาที่ prcai@oae.go.th 

 5.3 การใหบริการขอมูล ผานตู KIOSK หรือ ตูบริการขอมูลเพื่อ

เกษตรกร ในแบบระบบหนาจอสัมผัส (Touch Screen) เพื่อเผยแพร

บริการขอมูลขาวสาร นโยบาย มาตรการดานการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว กระจายอยางทั่วถึงในระดับทองที่ ใหเกษตรกรรับทราบขอมูลและ

สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถสื่อสาร

ไดสองทางระหวางเกษตรกรกับภาครัฐ โดยมุงหวังใหเกษตรกรมีความรู 

เปรียบเสมือนอาวุธทางปญญาในโลกปจจุบันในระยะแรก สศก. ไดรวมมือ

กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ติดตั้งตู Kiosk 

ที่สาขาของธนาคาร 
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 5.5 การขอรบับรกิารขอมลู ทีศ่นูยบรกิารขอมลูเศรษฐกจิการเกษตร

 สศก. ไดเปดศนูยบรกิารขอมลูเศรษฐกจิการเกษตร เพือ่ใหบรกิารขอมลู

ดานเศรษฐกจิการเกษตรทีส่าํคญัระดบัประเทศ โดยศนูยดงักลาวจะใหบรกิาร

ขอมูลอยางรอบดานที่สะดวก รวดเร็ว และครบวงจร ทั้งขอมูลดานองคกร 

แผนปฏิบัติงาน ขอมูลดานนโยบาย งานวิจัย การติดตามและประเมินผล

ตลอดจนขอมลูดานราคาสนิคาเกษตร การพยากรณ การเตอืนภยั การผลติ 

การตลาด การนาํเขา - สงออก ทัง้ของพชื ปศสุตัว และประมง รวมทัง้ขอมลู

เกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมครวัเรอืนเกษตรกร และขอมลูแผนทีแ่สดง

ความเหมาะสมในการผลติ เพือ่กาํหนดเขตเศรษฐกจิสนิคาเกษตร เปนตน

 นอกจากนี ้ยงัมกีารใหบรกิารรบัเรือ่งรองเรยีน ตอบขอซกัถามทีเ่กีย่วของ

ทัง้ดานขอมลูองคกร ขาวภารกจิผูบรหิาร และขาวประชาสมัพนัธตางๆ ทีเ่กีย่วของ

โดยเกษตรกร ประชาชนผูทีส่นใจ สามารถตดิตอขอรบัขอมลูไดหลายชองทาง

ทั้งจากเจาหนาที่ที่ใหบริการโดยตรง พรอมคําแนะนําผาน Call Center 

หมายเลขโทรศพัท 0 2561 5006 หรอืทางเวบไซต http://infoservice.oae.go.th

 ซึง่สามารถตดิตอขอรบัขอมลูโดยตรงไดทีศ่นูยบรกิารขอมลูเศรษฐกจิ

การเกษตร ชั้น 2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และ E-mail : infoservice@oae.go.th

 5.6 ศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจการเกษตรระดับพื้นที่ 

 สศก. ไดขยายพื้นที่ใหบริการของศูนยฯ ใหครอบคลุมทั้งสํานกังาน

เศรษฐกจิการเกษตรเขต 1 – 12 (สศข.) ทัว่ประเทศ เพือ่เปนศนูยบรกิารขอมลู

ใหกับเกษตรกรในจังหวัดที่อยู ภายใตความรับผิดชอบของแตละเขต 

ใหคําแนะนํา ปรึกษาการวางแผนการผลิต การตลาดสินคาเกษตร รวมถึง

รับเรื่องราว รองทุกข และแกไขปญหาในเรื่องผลผลิตสินคาการเกษตร  

 สอบถามข อมูลเพิ่มเติมที่ส วนปฏิบัติการข อมูลการเกษตร 

ศนูยสารสนเทศการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร โทร 02-940-6641

หรือทาง email: prcai@oae.go.th

 5.4 รายงานข อมูลราคาผ านทางโทรศัพท มือถือ : Short

Messaging Services (sms)

 สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร ใหบริการทางดวนขอมูลการเกษตร

ผานระบบ DTAC รวมกับมูลนธิิสํานกึรักบานเกิด และระบบ AIS ในนาม 

SMEs NEWS ผูรับบริการสามารถทราบความเคลื่อนไหวดานราคาสินคา

เกษตรอยางตอเนื่องทุกวันเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ วางแผน

การผลิตใหสอดคลองกับสถานการณ โดยมีขั้นตอนการสมัครรับบริการ

ในเครือขาย DTAC ใชบริการฟรีกด *1677 และเลือกรายการกด (1) ทุงรวง

ทอง บริการขอมูลเกี่ยวกับขาว กด (2) สวนเงินไรทอง บริการขอมูลเกี่ยวกับ

พืช ผัก ผลไมและไมยืนตน กด (3) ปศุสัตวเศรษฐี บริการขอมูลเกี่ยวกับ 

ปศุสัตวและประมง 
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นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) 

โดยคัดเลือกเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) หรือเกษตรกรในพื้นที่ที่

ประสบความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพีเกษตรทัง้ดานพชื ปศสุตัว ประมง 

และฟารมผสมผสาน ตลอดจนการทาํฟารมแบบเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เปน

ศนูยบรกิารขอมลูและถายทอดองคความรู เปนฟารมตนแบบเพือ่ใหเกษตรกร

ในพืน้ทีบ่รเิวณนัน้หรอืใกลเคยีงไดศกึษาเรยีนรู เพือ่พฒันาการเกษตรใหดขีึน้

ศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจอาสาคัดเลือกและจัดตั้งโดยสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 – 12 เขตละ 10 แหงรวมทั้งสิ้น 120 ศูนย 

ซึ่งจะทําใหการบริการขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตรเปนไปอยางทั่วถึง 

 ทั้งนี้สามารถเขาไปดูขอมูลและรายละเอียดไดที่เวบไซตของ

สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 – 12 (สศข 1 – 12)

 สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-12 ตั้งอยูในสวนภูมิภาค ดังนี้

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1

 ภายในสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม หมู 3 ต.ดอนแกว อ. แมริม

จังหวัดเชียงใหม โทร 053-121-318 Email : zone1@oae.go.th 

เวปไซต http://www.oae.go.th/zone1/

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2

 บรเิวณศนูยราชการ หมูที ่4 ตาํบลหวัรอ อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก 

โทร 055-322-658, 055-322-650 โทรสาร 055-322-658 ตอ 17 

และ 055-322-650 ตอ 17 Email : zone2@oae.go.th 

เวปไซต http://www.oae.go.th/zone2/

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3

 ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแกน บานขาวสาร ตําบลโนนสูง 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-292-557 โทรสาร 042-292-558 

Email : zone3@oae.go.th เวปไซต http://www.oae.go.th/zone3/

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 

 ตาํบลทาพระ อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน โทรศพัท : 043-261-513, 

043-261-201 โทรสาร : 043-261-513 Email : zone4@oae.go.th

เวปไซต http://www.oae.go.th/zone4/

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 

 ตั้งอยู ที่เลขที่ 95 หมู  10 บานดอน ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-465-079 Email : zone5@oae.go.th 

เวปไซต http://www.oae.go.th/zone5/

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

 เลขที่ 184/9 หมู 8 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โทร.038-351-398 โทรสาร 038-351-261 Email : zone6@oae.go.th 

เวปไซต http://www.oae.go.th/zone6/

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 

 ตั้งอยูที่เลขที่ 238 หมู 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จังหวัดชัยนาท 

โทร 056-405-008 โทรสาร 056-405-007 Email : zone7@oae.go.th 

เวปไซต http://www.oae.go.th/zone7/
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- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 

 ตั้งอยูที่เลขที่ 131 ถนนธราธิบดี เทศบาลเมืองทาขาม พุนพิน 

จังหวัดสุราษฏรธานี โทร 077-311-641, 077-311-641 

Email : zone8@oae.go.th เวปไซต http://www.oae.go.th/zone8/

-สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 

 ตัง้อยูทีเ่ลขที ่163/38 ถนนกาญจนวนชิ ตาํบลเขารปูชาง อาํเภอเมอืง 

จังหวัดสงขลา โทร. 074-312-996 โทรสาร 074-311-589 

Email : zone9@oae.go.th เวปไซต http://www.oae.go.th/zone9/

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10

 ถนนเสอืปาหนาเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี โทร 032-337-954 

โทรสาร 032 337 951 Email : zone10@oae.go.th 

เวปไซต http://www.oae.go.th/zone10/

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11

 เลขที่ 85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ

จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-288-810-2 โทรสาร 045-288-811 

Email : zone11@oae.go.th เวปไซต http://www.oae.go.th/zone11/

- สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12

 ตั้งอยูที่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค หลังเกา 

โทร. 056-803-525 โทรสาร 056-803-526 Email : zone12@oae.go.th

เวปไซต http://www.oae.go.th/zone12/


