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1.1�หลักการและเหตุผล

 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรมีหน�้ที่โดยตรงในก�รจัดทำ�และเผยแพร่

ขอ้มลูส�รสนเทศด�้นเศรษฐกจิก�รเกษตร เพือ่เปน็ขอ้มลูประกอบก�รตดัสนิใจ

ในเรื่องของนโยบ�ยม�ตรก�รต่�งๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง

เปน็ขอ้มลูสำ�หรบัเกษตรกร นักวชิ�ก�ร และผู้สนใจ อย�่งไรกด็ใีนก�รจดัทำ�และ

เผยแพรข่้อมูลนั้น สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ใหผู้้จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ ผู้วิเคร�ะห์ข้อมูล 

ผูใ้ชข้อ้มลู ทกุระดบั มคีว�มเข้�ใจทีต่รงกนั กคื็อนยิ�ม ไม่ว�่จะเปน็นยิ�มในเรือ่ง

ทั่วไปด้�นก�รเกษตร นิย�มของแต่และสินค้� สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

ได้เคยจัดทำ�หนังสือคำ�นิย�มสินค้�เกษตร เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้มี

คว�มเข้�ใจในคว�มหม�ยของคำ�นิย�มเมื่อปี พ.ศ.2529 เป็นคร้ังแรก และมี

ก�รปรับเปลี่ยนอีกหล�ยครั้งปัจจุบันเทคโนโลยีก�รผลิตของสินค้�หล�ยชนิด

มีก�รเปลี่ยนแปลง คำ�นิย�มและอัตร�แปลงที่มีอยู่อ�จไม่ครอบคลุมทุกร�ย

สินค�้และไม่เป็นปัจจุบัน จึงดำ�เนินก�รปรับปรุงเอกส�รคำ�นิย�มขึ้นใหม่

 นอกจ�กนี้ ผลผลิตท�งก�รเกษตรที่แตกต่�งกัน หรือมีก�รใช้หน่วยนับที่

แตกต่�งกัน สำ�หรับรูปแบบผลผลิตที่เหมือนกัน ก�รนำ�ปริม�ณก�รผลิตม�ใช้

จึงประสบปัญห�ในก�รนับผลผลิต อัตร�ก�รแปลงหน่วยผลผลิตจึงเป็นเรื่อง

สำ�คัญ และจำ�เป็นในก�รจัดทำ�ข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร นอกจ�กอัตร�

ก�รเปลี่ยนแปลงหน่วยนับดังกล�่วแล้ว ก�รแปรรูปสินค�้เกษตรขั้นต้นให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตร ทั้งก�รแปรรูปอย่�งง่�ยหรือขั้นต้น ก�รแปรรูปใน

บทที่ 1
บทนำ�

1

คำ�นิย�ม 
ข้อมูลสถิติการเกษตร



อตุส�หกรรมก�รเกษตร กเ็ปน็เรือ่งสำ�คญัและจำ�เปน็ในก�รนำ�ขอ้มลูส�รสนเทศ

ไปใชป้ระโยชน ์อตัร�ก�รแปลงทีส่ะทอ้นเทคโนโลยกี�รผลิตท่ีเปล่ียนแปลงต�ม

คว�มจำ�เป็น

1.2� วัตถุประสงค์

 1.2.1 เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้�งอิงเกี่ยวกับคำ�นิย�ม และอัตร�แปลง คว�ม

หม�ยที่ใช้ในก�รสำ�รวจจัดเก็บร�ยง�นและเผยแพร่สถิติก�รเกษตร ของ

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร รวมทัง้หนว่ยง�นอื่นๆ ภ�ยในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

 1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน�้ที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 

ผู้ปฏิบัติง�นภ�คสน�ม ผู้วิเคร�ะห์ รวมทั้งสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องตรงกัน

ของผู้ผลิตข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง

 1.2.3 แสดงอัตร�แปลงที่ใช้ในรูปแบบผลผลิต

 1.2.4 ผูผ้ลติ และผูใ้ชข้อ้มลู มคีำ�นยิ�มทีเ่ข�้ใจตรงกนั เปน็ทีย่อมรับและ

ส�ม�รถใช้อ้�งอิงได้อย่�งเป็นเอกภ�พ

1.3� ขอบเขต

 เป็นก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคำ�นยิ�ม หรอืคว�มหม�ยของคำ� หรอืขอ้คว�ม 

ของสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร ที่ใช้สำ�หรับก�รสำ�รวจ ร�ยง�น และเผย

แพรข่อ้มูลส�รสนเทศก�รเกษตร ในทุกด�้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั พชื ปศสุตัว ์ประมง 

และภ�วะเศรษฐกิจสังคมและแรงง�นของครัวเรือนเกษตร 
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1.4�ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1.4.1 ผู้ใช้ข้อมูลเข้�ใจคว�มหม�ยคำ�นิย�มและอัตร�แปลง ข้อจำ�กัด 

และวิธีก�รจัดเก็บข้อมูลสถิติก�รเกษตร ได้อย่�งถูกต้อง

 1.4.2 ผู้ผลิตข้อมูล ดำ�เนินก�รจัดเก็บข้อมูลภ�คสน�มและสัมภ�ษณ์

เกษตรกร ไม่เกิดคว�มสับสนคำ�นิย�มและอัตร�แปลง ทำ�ให้ได้ข้อมูลท่ีมี

ประสิทธิภ�พ ส�ม�รถลดคว�มคล�ดเคลื่อนของก�รจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้เกิด

จ�กระเบียบวิธีก�รสุ่มตัวอย่�งท�งสถิติ (Non-Sampling Error)

 1.4.3 ผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลเข้�ใจวิธีก�รได้ม�ของข้อมูลสถิติก�รเกษตร 

ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ข้อมูลสถิติก�รเกษตรที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยและว�งแผนพัฒน�ก�รเกษตร ได้อย่�งเหม�ะสม และเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม และประเทศช�ติ

 1.4.4 ข้อมลูสถติกิ�รเกษตร มคีว�มเปน็เอกภ�พน่�เชือ่ถอื และส�ม�รถ

นำ�ไปใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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2.1� คำ�นิยามทั่วไป

 2.1.1	 ประชากร	หม�ยถึง จำ�นวนทั้งหมดของสิ่งที่ต้องก�รศึกษ� และ

ประม�ณค�่สถิติภ�ยในคุ้มรวมที่กำ�หนด

 2.1.2	 คุม้รวม หม�ยถงึ ก�รกำ�หนดขอบข�่ยของก�รสำ�รวจว�่ครอบคลมุ

ประช�กรหน่วยใดที่ต้องก�รศึกษ� จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล

	 2.1.3	 การนับจด	หม�ยถึง ก�รนับและจดบันทึกเฉพ�ะสิ่งที่ต้องก�ร

ศึกษ�ต�มคุ้มรวมที่กำ�หนด

 2.1.4	 การแจงนับ หม�ยถึง ก�รสอบถ�มหรือสัมภ�ษณ์ร�ยละเอียด 

เกีย่วกบัขอ้มลูทีต่อ้งก�รศกึษ� โดยผูส้ำ�รวจหรอืพนกัง�นแจงนบัจ�กผูใ้หข้อ้มลู 

หรือหน่วยแจงนับต�มที่กำ�หนด

	 2.1.5	 ครัวเรือน หม�ยถึง บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่อ�ศัยอยู่ใน

บริเวณผืนที่ดินเดียวกัน กินและใช้จ่�ยร่วมกัน โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะมีร�ยชื่อ

อยู่ในทะเบียนบ้�นเดียวกัน หรือไม่ก็ต�ม

	 2.1.6	 ครวัเรอืนเกษตร หม�ยถงึ ครวัเรอืนทีม่สีม�ชิกคนใดคนหน่ึง หรือ

หล�ยคนประกอบก�รเกษตรในปีอ้�งอิงที่ใช้จัดเก็บข้อมูล

	 2.1.7	 หัวหน้าครัวเรือนเกษตร หม�ยถึง บุคคลในครัวเรือนเกษตร

ซึ่งเป็นผู้จัดก�ร หรือรับผิดชอบ และคงในสิทธิของผลประโยชน์ที่ได้ โดยไม่

คำ�นึงถึงกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง จ�กก�รประกอบกิจก�รเกษตร ซึ่งอ�จจะดำ�เนิน

บทที่ 2
คำ�นิย�มสำ�หรับก�รสำ�รวจสินค้�เกษตร

4

คำ�นิย�ม 
ข้อมูลสถิติการเกษตร



กิจก�รเองหรือมอบหม�ยให้ผู้อื่นดำ�เนินก�ร หรือดูแลแทนก็ได้ แต่ยังคงได้รับ

ผลประโยชน์ในก�รประกอบก�รเกษตรนั้นๆ อยู่

	 2.1.8	 การประกอบการเกษตร หม�ยถึง ก�รเพ�ะปลูกพืช ก�รเลี้ยง

ปศุสัตว์ ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� และก�รทำ�น�เกลือ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อข�ย ยกเว้นก�รทำ�น�เพื่อก�รบริโภคในครัวเรือน

	 2.1.9	 เกษตรกร หม�ยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบก�รเกษตร 

  1) บุคคล หม�ยถึง ผู้ที่มีอ�ชีพประกอบก�รเกษตรเป็นของ 

ครัวเรือนตัวเอง 

  2) นิติบุคคล หม�ยถึง บริษัท ห้�งหุ้นส่วน บริษัทมห�ชน หรือ

นิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ กับกรม

ทะเบียนก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ เพื่อประกอบก�รเกษตร

 2.1.10	ผืนที่ดิน หม�ยถึง ขน�ดเนื้อที่ดินที่เกษตรกรถือครองอยู่ โดย

แบ่งผนืทีด่นิต�มลกัษณะก�รถอืครอง หรอืต�มเสน้แบง่ธรรมช�ติ รวมท้ังคลอง

ชลประท�นส�ยใหญ่ แต่ไม่รวมคลองส่งนำ้�ไส้ไก่

 2.1.11	การชลประทาน คือ ก�รพัฒน�ทรัพย�กรนำ้� โดยก�รจัดสรรนำ้�

เพื่อใช้ประโยชน์หล�ยๆ อย�่งด้วยวิธีก�รต�่งกัน เช่น ก�รเก็บกักนำ้� ก�รส่งนำ้�

เพือ่ก�รเพ�ะปลกู ก�รระบ�ยนำ�้ ก�รแปรสภ�พทีด่นิ ก�รบรรเท�อทุกภยั ก�ร

ไฟฟ้�พลังนำ้� และก�รคมน�คมท�งนำ้�

  1) เขตชลประท�น หม�ยถึง เขตพืน้ทีข่องก�รพฒัน�ทรพัย�กรนำ�้ 

โดยก�รจัดสรรนำ้�เพื่อใช้ประโยชน์ในด�้นเกษตรกรรม ดังนั้น พื้นที่ก�รเกษตร

จึงถูกตีคว�มให้อยู่ในหรือนอกเขตชลประท�น อย่�งใดอย่�งหนึ่งเท�่นั้น ดังนี้

   1.1) นอกเขตชลประท�น หม�ยถึง พื้นที่ที่ใช้ในก�ร 

เพ�ะปลูกพืชที่อยู่นอกเขตชลประท�น
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   1.2) ในเขตชลประท�น หม�ยถงึ พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นก�รเพ�ะปลกูพชื 

ที่อยู่ในเขตที่มีก�รชลประท�น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

    1.2.1) เขตชลประท�นหลัก หม�ยถึง พื้นที่ที่ใช้ในก�ร 

เพ�ะปลกูพชืทีอ่ยูใ่นเขตบรกิ�รภ�คก�รเกษตรของกรมชลประท�น ซึง่ดำ�เนนิก�รใน 

ลักษณะของโครงก�รชลประท�นขน�ดใหญ่ และขน�ดกล�งเป็นหลัก รวมทั้ง 

โครงก�รขน�ดเล็กบ�งโครงก�ร เช่น โครงก�รชลประท�นอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ (เฉพ�ะในส่วนของ คปร.) เป็นต้น เขตชลประท�นหลักแบ่งเป็น 

2 รูปแบบ ได้แก่ 

   Ü โครงก�รชลประท�นขน�ดใหญ ่หม�ยถงึ ง�นชลประท�น

อเนกประสงคท์ีด่ำ�เนนิก�รโดยกรมชลประท�นในก�รจดัสร�้งเขือ่นหรอืแหลง่

กักเก็บนำ้� มีปริม�ตรตั้งแต่ 100 ล้�นลูกบ�ศก์เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ผิวนำ้�

ต้ังแต่ 15 ต�ร�งกิโลเมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีชลประท�นต้ังแต่ 80,000 ไร่ข้ึนไป

   Ü โครงก�รชลประท�นขน�ดกล�ง หม�ยถึง โครงก�ร

ชลประท�นที่มีขน�ดเล็กกว่�โครงก�รชลประท�นขน�ดใหญ่ คือ มีแหล่งเก็บ

กักนำ้�ที่มีปริม�ตรน้อยกว่� 100 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร หรือมีพื้นที่ผิวนำ้�ตำ่�กว่� 

15 ต�ร�งกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประท�นตำ่�กว่� 80,000 ไร่

   1.2.2) ระบบชลประท�น หม�ยถงึ เขือ่นพรอ้มอ�ค�รประกอบ

อ่�งเก็บนำ้�เหนือเขื่อน เขื่อนระบ�ยนำ้�พร้อมอ�ค�รประกอบ ท่อส่งนำ้�พร้อม

อ�ค�รประกอบ คูส่งนำ้�พร้อมอ�ค�รประกอบ คลองระบ�ยนำ้�พร้อมอ�ค�ร

ประกอบ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้�งที่สร้�งขึ้นเพื่อก�รเก็บนำ้� ก�รทดนำ้� ก�รส่งนำ้� 

ก�รระบ�ยนำ้� หรือก�รควบคุมนำ้�หล�ก นำ้�เค็ม และนำ้�เปรี้ยว

   Ü พื้นที่ชลประท�นที่มีระบบชลประท�น หม�ยถึง พื้นที่

ก�รเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จ�กก�รควบคุมและบริห�รจัดก�รนำ้�ด้วยระบบ
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ชลประท�น ซึง่ประกอบดว้ยพืน้ทีท่ำ�ก�รเกษตรรวมคนัคนูำ�้ ซึง่มีระบบสง่และ

ระบ�ยนำ้� รวมทั้งอ�ค�รสำ�หรับควบคุมนำ้�

   Ü พืน้ทีช่ลประท�นทีไ่มม่รีะบบชลประท�น หม�ยถงึ พ้ืนที่

ก�รเกษตรที่มีก�รใช้นำ้�จ�กแหล่งนำ้�ของกรมชลประท�นที่สร้�งขึ้นโดยไม่มี

ระบบชลประท�นอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รนำ�นำ้�ไปใช้ในพื้นทีท่ำ�ก�รเกษตร

   1.2.3) ชลประท�นเสรมิ หม�ยถงึ อ�ณ�บริเวณพืน้ทีท่ีใ่ช้ใน

ก�รเพ�ะปลูกพชืทีม่กี�รชลประท�น แตอ่ยูน่อกเขตก�รบรกิ�รภ�คก�รเกษตร

ของกรมชลประท�น ซึง่สว่นม�กจะเปน็พืน้ทีใ่นเขตโครงก�รชลประท�นขน�ดเลก็ 

และดำ�เนนิก�รโดยหนว่ยง�นของท�งร�ชก�รอ่ืนๆ ทีม่ใิชก่รมชลประท�น เชน่ 

โครงก�รสบูนำ�้ดว้ยไฟฟ�้ โครงก�รจัดห�นำ�้สนับสนนุ ศนูยพ์ฒัน�โครงก�รหลวง  

โครงก�รขุดลอกหนองนำ้�และคลองธรรมช�ติ เป็นต้น

   1.2.4.) เขตชลประท�นร�ษฎร ์หม�ยถงึ เขตพืน้ทีท่ีเ่กษตรกร

หรือกลุ่มเกษตรกรร่วมจัดให้มีก�รชลประท�นในพ้ืนที่ก�รเกษตรสำ�หรับ 

ท้องถิ่นที่พอจะส�ม�รถพัฒน�ได้โดยไม่มีก�รใช้งบประม�ณจ�กส่วนร�ชก�ร

2.2�คำ�นิยามด้านพืช

	 2.2.1	 ปเีพาะปลกู หม�ยถงึ ระยะเวล�ในก�รดำ�เนนิกจิกรรมก�รผลติพชื  

ซึ่งจะทำ�ก�รผลิตตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม ถึง 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป

	 2.2.2	 ปี	พ.ศ.	(ปีการผลิต) หม�ยถึง ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินกิจกรรม

ก�รผลิตพืช ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

	 2.2.3	 เนื้อที่เพาะปลูก หม�ยถึง เนื้อที่ ที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกพืชที่กำ�หนด

ในปีเพ�ะปลูกนั้นๆ ทั้งน้ีไม่รวมเน้ือที่ที่ไม่ส�ม�รถเพ�ะปลูกได้ในบริเวณ 

เดียวกันขน�ดตั้งแต่ 25 ต�ร�งว�ขึ้นไป หรือหล�ยบริเวณรวมกันตั้งแต่ 50 

ต�ร�งว�ขึ้นไป
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	 2.2.4	 เนื้อที่ยืนต้น หม�ยถึง เนื้อที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ที่ยืนต้นอยู่ทั้งหมด 

ณ วันที่ 1 มกร�คมของปีนั้น

	 2.2.5	 เนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิต หม�ยถึง เนื้อที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ที่ยังไม่เคย

ให้ผลผลิต และยังไม่ส�ม�รถให้ผลผลิตได้ในรอบปี

	 2.2.6	 เนื้อที่ให้ผลผลิต หม�ยถึง เนื้อที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ที่ให้ผลผลิตใน

รอบปี และเคยให้ผลผลิตม�แล้ว

 2.2.7 เนื้อที่เก็บเกี่ยว หม�ยถึง เนื้อที่พืชไร่ ที่เก็บเกี่ยวได้ ทั้งนี้ไม่รวม

เนื้อที่ ที่ปล่อยทิ้งผลผลิตไว้ ไม่ว่�ด้วยส�เหตุใดก็ต�ม

	 2.2.8	 เนื้อที่เสียหายสิ้นเชิง หม�ยถึง เน้ือที่เพ�ะปลูกที่ไม่ส�ม�รถ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ 10 ของผลผลิตที่เคยได้รับ 
ในปีปกติ โดยเสียห�ยในบริเวณเดียวกันขน�ดตั้งแต่ 25 ต�ร�งว�ขึ้นไป  
หรือหล�ยบริเวณรวมกันตั้งแต่ 50 ต�ร�งว�ขึ้นไป
	 2.2.9	 เนื้อที่โค่นทิ้ง หม�ยถึงเนื้อที่ ที่เกษตรกรตัดโค่นทิ้งรวมทั้งเนื้อที่
เสียห�ยจ�กภัยธรรมช�ติ เช่น เนื้อที่เสียห�ยจ�กไฟป่� เนื้อที่เสียห�ยจ�ก 
ลมพ�ยุ เป็นต้น
	 2.2.10	จำานวนต้นทั้งหมด หม�ยถึง จำ�นวนต้นของไม้ผลไม้ยืนต้นชนิด
ใดชนิดหนึ่งที่ยืนต้นอยู่ทั้งหมดในรอบปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
  1) จำ�นวนตน้ทีย่งัไมใ่หผ้ลผลติ หม�ยถงึ จำ�นวนต้นทีป่ลกูจนถงึ
ก่อนเก็บผลผลิตได้เป็นครั้งแรก
  2) จำ�นวนตน้ทีใ่หผ้ลผลติ หม�ยถงึ จำ�นวนต้นทีใ่หผ้ลผลิตได้ใน
รอบปีและต้นที่เคยให้ผลผลิตม�แล้ว
	 2.2.11	 ประเภทสวน หม�ยถึง ลักษณะก�รปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น  
ส่วนใหญ่มีไม้ผลไม้ยืนต้นชนิดเดียวหรือหล�ยชนิด ปลูกรวมกันในแต่ละแปลง
ที่ดิน แบ่งเป็น 3 ประเภท
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  1) สวนเฉพ�ะ หม�ยถึง ก�รปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ชนิดเดียว หรือ
ม�กกว�่ 1 ชนดิ มอี�ณ�เขตของสวนเดน่ชัด หรอืก�รปลกูไมผ้ลไมย้นืตน้ แตล่ะ
ชนดิเปน็สดัสว่นทีแ่น่นอน ส�ม�รถแยกจำ�นวนต้น และเนือ้ทีข่องไมผ้ลไมย้นืตน้ 
แต่ละชนิดได้
  2) สวนผสม หม�ยถงึ ก�รปลกูไมผ้ลไม้ยืนตน้ หล�ยชนดิปะปนกนั  
มีอ�ณ�เขตของสวนที่แน่นอนแต่ระยะปลูกของไม้ผลไม้ยืนต้น แต่ละชนิด
ไม่แน่นอนส�ม�รถแยกจำ�นวนต้นได้ แต่ไม่ส�ม�รถแยกเป็นเน้ือท่ีของไม้ผล 
ไม้ยืนต้น แต่ละชนิดได้
  3) ไมเ่ปน็สวน หม�ยถึง ก�รปลกูไมผ้ลไมย้นืตน้ อย�่งกระจดักระจ�ย

ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีอ�ณ�เขตที่แน่นอน และไม่ส�ม�รถแยกเน้ือที่ของไม้ผล

ไม้ยืนต้นแต่ละชนิดได้ เช่น ก�รปลูกอยู่ข้�งบ้�น หลังบ้�น รั้วบ้�น หรือหัวไร่

ปล�ยน� เป็นต้น

 2.2.12	อายุพืช หม�ยถึง อ�ยุของไม้ผลไม้ยืนต้น ที่ยืนต้นอยู่นับจ�กวัน

เพ�ะปลูก จนถึงวันที่ 1 มกร�คม ก�รนับอ�ยุนับเป็นเลขจำ�นวนเต็ม

 2.2.13	วิธีการปลูก	หม�ยถึง ก�รนำ�เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ หรือส่วนขย�ย

พันธุ์ของพืช ปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ แบ่งเป็น 3 วิธี คือ ปลูกหรือปักดำ� หว่�น 

และหยอดหรือโรยเป็นแถว 

 2.2.14	ผลผลิตของพชื	หม�ยถงึ ผลผลติทัง้หมดทีเ่กษตรกรไดเ้กบ็เกีย่ว

ในรอบปเีพ�ะปลกู โดยมลีกัษณะของผลผลติทีเ่ป็นม�ตรฐ�นเดยีวกนัของแตล่ะ

สินค�้

 2.2.15	ความชื้น หม�ยถึง อัตร�ส่วนเป็นร้อยละ ระหว่�งมวลของนำ้�

กับมวลของผลผลิต

 2.2.16	 การจำาแนกแจกจ่ายผลผลิต หม�ยถึง ก�รนำ�ผลผลิตไปใช้

ประโยชน์ เช่น บริโภค ข�ย เลี้ยงสัตว์ทำ�พันธุ์ แปรรูป เป็นต้น
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2.3�คำ�นิยามด้านปศุสัตว์

	 2.3.1	 ปีการผลิต หม�ยถึง ระยะเวล�ในก�รเลี้ยงปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 

มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม 

	 2.3.2	 จำานวนปศุสัตว์	ณ	วันที่	1	มกราคม	หม�ยถึง จำ�นวนปศุสัตว์ที่

เกษตรกรเล้ียงอยู่ท้ังหมด ณ วันท่ี 1 มกร�คม โดยไม่คำ�นึงถึงกรรมสิทธ์ิท่ีแท้จริง

	 2.3.3	 ปริมาณการผลิต หม�ยถึง จำ�นวนลูกที่เกิดหรือผลผลิตปศุสัตว์

ที่ได้ทั้งหมดในรอบปีก�รผลิต

	 2.3.4	 ฟาร์ม หม�ยถงึ หนว่ยจดัก�รในก�รเลีย้งปศสุตัว ์ซ่ึงต�มปกตเิปน็

หน่วยครัวเรือนของบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ 1 ครัวเรือนอ�จขึ้นทะเบียน

ผู้เลี้ยงสัตว์ได้หล�ยฟ�ร์ม

	 2.3.5	 ลักษณะโรงเรือน

  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

  1) โรงเรอืนระบบปดิแบบอแีวป (Evaporation Cooling System) 

หม�ยถึง โรงเรือนที่มีระบบระบ�ยอ�ก�ศประเภทหน่ึง ซึ่งใช้ประโยชน์จ�ก

คว�มเรว็ลมรว่มกบัก�รระเหยของนำ�้ เพ่ือทำ�ใหอ้ณุหภมูขิองอ�ก�ศลดลง และ

สตัวม์คีว�มเยน็สบ�ยข้ึน ลกัษณะโรงเรอืนระบบอีแวปตอ้งเปน็โรงเรอืนทีม่ดิชดิ 

ปล�ยด�้นหนึง่ของโรงเรอืนตดิตัง้พดัลมดดูอ�ก�ศ และปล�ยอกีด�้นหนึง่ตดิตัง้

แผ่นระเหยนำ้�

  2) โรงเรือนระบบเปิด (Open System) หม�ยถึง โรงเรือนที่

สร้�งในลักษณะเปิด โดยให้อ�ก�ศส�ม�รถเข�้สู่โรงเรือนได้ต�มธรรมช�ติ 

		 2.3.6	 ลักษณะการเลี้ยง

  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
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	 		 1)	 เลี้ยงแบบพันธะสัญญา

    1.1) ประกันร�ค� หม�ยถึง ก�รเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่

เกษตรกรจะทำ�ข้อตกลงหรอืสญัญ�ผูกพันไว้ลว่งหน้�เปน็ล�ยลักษณ์อกัษร ใน

ก�รข�ยผลผลติใหก้บับรษิทัหรอืตวัแทนหรอืผูร้บัซือ้ผลผลติโดยกำ�หนดร�ค�ซือ้

ข�ยไว้ล่วงหน�้(ร�ค�ประกัน) ทั้งนี้เกษตรกรไม่ต้องห�ตล�ดเอง บริษัทจะเป็น

ผู้รับซื้อสัตว์จ�กผู้เลี้ยงทั้งหมด แต่เกษตรกรต้องเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด ตั้งแต่

ก�รสร�้งโรงเรอืนพรอ้มอปุกรณ ์ค�่นำ�้ ค�่ไฟฟ�้ ค�่แรงง�น และมสีญัญ�ว�่จะ

ต้องซื้อพันธุ์สัตว์ อ�ห�ร ย� เวชภัณฑ์ต่�งๆ จ�กบริษัทที่รับประกัน และต้อง

เลี้ยงสัตว์ ภ�ยใต้ก�รแนะนำ�และดูแลของบริษัท

    1.2) รับจ้�งเลี้ยง หม�ยถึง ก�รเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่บริษัท

จะจัดห�พันธุ์สัตว์ อ�ห�ร ย�และเวชภัณฑ์ต่�งๆ ไปให้เกษตรกรเลี้ยง ภ�ย

ใต้ก�รแนะนำ�และดูแลของบริษัท โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับ

ปัจจัยในก�รเลี้ยง แต่เกษตรกรต้องลงทุนสร�้งโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ ค่�นำ้� 

ค�่ไฟฟ้� และค่�แรงง�นเอง เมื่อเลี้ยงได้ขน�ดนำ้�หนักที่ต้องก�ร เกษตรกรจะ

ได้รับค่�ตอบแทนต�มสัญญ�ผูกพันที่ทำ�ไว้ กับบริษัทหรือผู้ว่�จ้�ง

 	 2)	 เล้ียงแบบอิสระ หม�ยถึง ก�รเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรไม่มีข้อ

สัญญ�ผูกพันใดๆ กับบริษัทหรือตัวแทน เกษตรกรเป็นผู้ออกค่�ใช้จ่�ยในก�ร

เลี้ยงทั้งหมด มีอิสระในก�รตัดสินใจหรือบริห�รจัดก�รฟ�ร์มที่เก่ียวกับก�ร

เลี้ยง และข�ยผลผลิตทั้งหมด

2.4�คำ�นิยามด้านประมง

	 2.4.1	 ปีการผลิต หม�ยถึง ระยะเวล�ในก�รเลี้ยงสัตว์นำ้� ตั้งแต่วันที่ 1 

มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม 
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	 2.4.2	 เนือ้ทีเ่ล้ียง หม�ยถึง พ้ืนทีผิ่วนำ�้ (ไมร่วมขอบบอ่) ทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวน์ำ�้  

สำ�หรับ บ่อ น� ร่องสวน มีหน่วยวัดเป็นไร่ – ง�น – ต�ร�งว� และกระชัง 

มีหน่วยวัดเป็นต�ร�งเมตร

	 2.4.3	 ปริมาณการผลิต หม�ยถึง ผลผลิตสัตว์นำ้�ที่จับได้ทั้งหมด  

ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อข�ยและหรือบริโภคในรอบปีก�รผลิต 

	 2.4.4	 ฟารม์ หม�ยถึง หนว่ยจดัก�รในก�รเล้ียงสตัวน์ำ�้ ซึง่ต�มปกติเปน็

หน่วยครัวเรือนของบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ 1 ครัวเรือนอ�จขึ้นทะเบียน

ผู้เลี้ยงสัตว์นำ้�ได้หล�ยฟ�ร์ม

	 2.4.5	 ลักษณะการเลี้ยงปลานำ้าจืด	แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

  1) ก�รเลี้ยงในบ่อดิน หม�ยถึง ก�รเลี้ยงปล�ในบ่อ ซึ่งขุดด้วย

แรงง�นคนหรือเครื่องจักรกลต�มปกติจะมีรูปสี่เหลี่ยม

  2) ก�รเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพล�สติก หม�ยถึง ก�รเลี้ยง

ปล�ในบ่อที่ทำ�ขึ้นจ�กปูนซีเมนต์หรือบ่อพล�สติกที่สร้�งโดยก�รนำ�ถุงทร�ย

ม�กอ่รวมกนั ตลอดจนขดุเปน็หลมุแลว้ใชผ้�้พล�สตกิปกูนันำ�้รัว่อ�จมลีกัษณะ

เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้

  3) ก�รเลี้ยงในน� หม�ยถึง ก�รเลี้ยงปล�ในน�ข�้ว ซึ่งส�ม�รถ

เลี้ยงระหว่�งที่มีก�รปลูกและหลังเก็บเกี่ยวข้�ว หรือในน�ที่อยู่ในบริเวณที่ลุ่ม 

ซึ่งส�ม�รถดัดแปลงใช้เป็นแปลงน�ที่ใช้เฉพ�ะก�รเลี้ยงปล�

  4) ก�รเลี้ยงในร่องสวน หม�ยถึง ก�รเลี้ยงปล�ในร่องสวน ต�ม

ปกตริอ่งสวนจะมคีว�มกว�้งนอ้ยกว�่ 5 เมตร มรีอ่งนำ�้ย�วตดิตอ่กนั และสตัวน์ำ�้ 

ที่เลี้ยงส�ม�รถไปม�ได้โดยสะดวกให้นับเป็นหน่วยเดียวกัน

  5) ก�รเลีย้งในกระชงั หม�ยถงึ ก�รเลีย้งปล�ในคอกหรอืตะกร�้

ขน�ดใหญ่ ตวักระชงัผูกแขวนไวกั้บแพหรือทุ่นลอยหรือผกูติดกบัเส�หลกัซึง่ปกั

ไว้กับพื้นดิน ให้ส่วนบนของกระชังลอยพ้นระดับผิวนำ้� 
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	 2.4.6	 หนังสือกำากับการจำาหน่ายสัตว์นำ้า (Movement Document) 

หม�ยถงึ เอกส�รทีก่รมประมงออกใหก้บัเกษตรกรเมือ่ตอ้งก�รข�ยกุง้และสัตวน์ำ�้ 

ที่เลี้ยงทุกชนิด ในหนังสือกำ�กับฯ จะระบุที่ม�ของสัตว์นำ้� เช่น ชื่อ ที่อยู่ของ

เกษตรกร จำ�นวนกุ้งที่จับ ขน�ดของกุ้งและวันที่จับ เป็นต้น ซึ่งหนังสือน้ีจะ

แนบไปพร้อมกับสัตว์นำ้�ที่ผู้ประกอบก�รต้องก�รจำ�หน่�ย

2.5�คำ�นิยามอัตราแปลงผลผลิตสินค้าเกษตร

	 2.5.1	 อัตราแปลงนำ้าหนัก	บรรจุภัณฑ	์หม�ยถึง นำ้�หนักของผลผลิต

สินค�้เกษตร โดยเปรียบเทียบหน่วยเป็นม�ตร� ชั่ง ตวง วัด

	 2.5.2		อตัราแปลงผลผลติ	หม�ยถงึ ก�รเปรยีบเทยีบนำ�้หนกัของผลผลติ

สินค�้เกษตรชนิดเดียวกันจ�กรูปลักษณะหนึ่งไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง
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3.1� การผลิตของข้าวและพืชไร่

	 3.1.1	ข้าว	หม�ยถึง ข้�วเจ้�และข้�วเหนียวที่เกษตรกรเพ�ะปลูก

  1) ข้�วน�ป ีหม�ยถึง ข้�วทีเ่พ�ะปลูกระหว�่งวนัที ่1 พฤษภ�คม 

ถึง 31 ตุล�คม ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมร�ช พัทลุง สงขล� ปัตต�นี ยะล� 

นร�ธิว�ส หม�ยถึง ข้�วที่เพ�ะปลูกอยู่ในระหว่�งวันที่ 16 มิถุน�ยน ถึง 28 

กุมภ�พันธ์ของปีถัดไป

  2) ข�้วน�ปรงั หม�ยถงึ ข�้วทีเ่พ�ะปลกูระหว่�งวันที ่1 พฤศจกิ�ยน 

ถึง 30 เมษ�ยนของปีถัดไป ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมร�ช สงขล� พัทลุง 

ปัตต�นี ยะล� และนร�ธิว�ส หม�ยถึง ข้�วที่เพ�ะปลูกอยู่ในระหว่�งวันที่ 1 

มีน�คม ถึง 15 มิถุน�ยน 

  3) พันธ์ุข้�ว หม�ยถึง เมล็ดพันธ์ุของข้�ว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

   3.1) พนัธุพ์ืน้เมอืง หม�ยถงึ ข�้วพนัธุพ์ืน้เมืองท่ีเพ�ะปลกูกนั

โดยทั่วไป ที่ไม่ได้รับก�รส่งเสริมจ�กท�งร�ชก�ร 

   3.2) พันธุ์ร�ชก�ร หม�ยถึง พันธุ์ข้�วที่ท�งร�ชก�รประก�ศ

ให้ก�รรับรอง และแนะนำ�ส่งเสริมให้เกษตรกรเพ�ะปลูก แบ่งเป็น 

    3.2.1) พันธุ์ไวแสง หม�ยถึง ข้�วแต่ละพันธุ์ที่อยู่ใน

ประเภทนี้ แม้จะปลูกในเวล�ที่ต�่งกันก็มีกำ�หนดก�รออกดอกที่แน่นอน หรือ

ถ�้คล�ดเคลือ่นกเ็พยีงเลก็นอ้ย ข�้วไวแสงจดัเปน็พชืวนัสัน้ทีจ่ะออกดอกในเวล� 

บทที่ 3
นิยามการผลิตและอัตราแปลงรายสินค้า
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ที่กล�งวันสั้นกว่�กล�งคืน จึงใช้ปลูกในฤดูน�ปีหรือฤดูฝน เพื่อให้ออกดอก 
ตน้ฤดหูน�วหรอืระหว�่งฤดหูน�ว ซึง่เวล�กล�งวนัส้ันกว่� 12 ชัว่โมง แบง่ออก
เป็นข�้วเบ� ที่ออกดอกระหว�่งเดือนกันย�ยน - ตุล�คม ข้�วกล�ง ที่ออกดอก
ระหว�่งเดอืนตลุ�คม - พฤศจกิ�ยน และข�้วหนกั ท่ีออกดอกในเดือนธันว�คม
ถงึกมุภ�พนัธ ์ของปถีดัไป เชน่ ข�้วพนัธุพ์ืน้เมอืงเกอืบทกุพนัธุ ์และข�้วพนัธุอ์ืน่ๆ 
ได้แก่ พันธุ์ข้าวนาป ีเช่น กข 6 กข 8 กข 13 กข 15 กข  27 ข�วดอกมะลิ 105 
เหลืองใหญ่ 148 เหลืองปะทิว 123 พวงไร่ 2 ข�วต�แห้ง 17 น�งพญ� 132  
ข�วป�กหม้อ148 นำ้�สะกุย19 เหนียวสันป่�ตอง ปร�จีนบุรี1 ปร�จีนบุรี 2 
เปน็ต้น พันธุข์า้วขึน้นำา้ เชน่ กข 19 ตะเภ�แกว้161 เลบ็มอืน�ง111 ปิน่แกว้ 56  
พันธุ์ข้าวไร ่เช่น เจ้�ฮ่อ ข�วโป่งไคร้ ซิวแม่จัน นำ้�รู ดอกพะยอม 
    3.2.2)  พันธุ์ไม่ไวแสง หม�ยถึง ข้�วประเภทนี้จะ
ออกดอกต�มอ�ยุ จึงเพ�ะปลูกได้ตลอดปีถ้�มีนำ้�เพียงพอ แต่จะได้ผลดีกว่�
เมื่อปลูกในฤดูน�ปรังหรือฤดูร้อน เพร�ะกล�งวันมีแสงแดดม�กกว่�ในฤดูอื่น 
ข้�วประเภทนี้จะมีอ�ยุตั้งแต่ประม�ณ 90-150 วัน ท่ีมีปลูกในขณะนี้ส่วน
ม�กได้จ�กก�รผสมพันธุ์ข้�วไทยกับข้�วต่�งประเทศ จ�กฟิลิปปินส์ อินเดีย 
อินโดนีเซีย เช่น พันธุ์ กข ชนิดต่�งๆ คือ กข 1 กข 2 กข 3 กข 4 กข 7 กข 9 
กข 10 กข 11 กข 21 กข 23 กข 25 กข 31 กข 41 กข 47 รวมทั้ง ชัยน�ท 1  
ปทุมธ�นี 1 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 
พิษณุโลก 1 พิษณุโลก 2 คลองหลวง 1 สันป่�ตอง 1 สุรินทร์ 1 สกลนคร 
เป็นต้น  
  4) ลักษณะก�รปลูก ได้แก่

   Ü ข้�วน�สวน หม�ยถึง ข้�วที่ขึ้นได้ดีในน�ที่มีนำ้�ขัง และ
ระดับนำ้�ลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ข้�วน�สวนมีเนื้อที่เพ�ะปลูกม�กที่สุดและ
ปลูกกันทั่วทั้งประเทศ
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   Ü ข�้วนำ�้ลกึ หม�ยถงึ ข�้วทีป่ลกูในน�ทีม่รีะดบันำ�้ลกึม�กกว�่ 

50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร เป็นเวล�ไม่น้อยกว่� 1 เดือน

   Ü ข�้วขึน้นำ�้ หม�ยถงึ ข�้วทีป่ลกูในน�ทีม่รีะดบันำ�้ลกึม�กกว�่ 

100 เซนตเิมตร เปน็เวล�ไมน่อ้ยกว�่ 1 เดอืน ซึง่ในบ�งทอ้งทีเ่รยีกข�้วชนดินีว้�่ 

ข้�วฟ�งลอย ส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณที่ร�บลุ่มภ�คกล�งและ ภ�คตะวันออก  

ได้แก่ ลพบุรี อ่�งทอง พระนครศรีอยุธย� ปทุมธ�นี นครน�ยก ปร�จีนบุรี 

ฉะเชิงเทร� เป็นต้น 

   Ü ข้�วไร่ หม�ยถึง ข้�วที่ข้ึนได้ในที่ดอน หรือที่สูงต�ม 

ไหลเ่ข� โดยไมต่อ้งมนีำ�้ขงั อ�ศยัเพยีงนำ�้ค�้ง นำ�้ฝน และคว�มชืน้ในดนิกส็�ม�รถ

เจรญิเตบิโตออกรวงใหผ้ลผลติได ้จงึนบัไดว้�่ ข�้วไรเ่ปน็ข�้วท่ีทนแล้งได้ม�กกว�่ 

ข้�วอ่ืนๆ ปลูกด้วยวิธีหยอดหรือหว่�นเมล็ดข้�วแห้ง ซึ่งมีเนื้อที่เพ�ะปลูก 

ไม่ม�กนักในภ�คเหนือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และภ�คใต้

  5) วิธีปลูกข้�ว ได้แก่

   Ü ปักดำ� หม�ยถึง ก�รปลูกข้�วด้วยวิธีนำ�ต้นกล้�จ�กแปลง

เพ�ะเมล็ดพันธุ์ (ตกกล้�) ม�ปักดำ�ลงในแปลงน�ที่เตรียมดินไว้แล้ว อย่�งเป็น

แถวเป็นแนวโดยแรงง�นคนหรือโดยเครื่องปักดำ� 

   Ü หว�่นสำ�รวยหรอืหว�่นข�้วแหง้ หม�ยถงึ ก�รเพ�ะปลกูข�้ว

ดว้ยวธิหีว�่นเมลด็พนัธ์ุข้�วแห้งทีย่งัไมง่อกลงไปในแปลงน�ทีท่ำ�ก�รเตรยีมดนิ 

ไว้แล้ว ให้กระจ�ยไปท่ัวท้ังแปลง เสร็จแล้วจึงคร�ดกลบ หรือไถกลบอีกคร้ังหน่ึง

   Ü หว่�นนำ้�ตม หม�ยถึง ก�รเพ�ะปลูกข้�วด้วยวิธีหว่�น

เมล็ดพันธุ์ข้�วที่งอกแล้วลงไปในแปลงน�ที่มีก�รเตรียมดิน และปรับระดับให้

ร�บเรียบ จนส�ม�รถควบคุมปริม�ณนำ้�ในแปลงน�ที่เพ�ะปลูกได้เป็นอย่�งดี 

   Ü หยอด หม�ยถึง ก�รเพ�ะปลูกข้�วด้วยวิธีหยอดเมล็ด 

เรียงเป็นแถว หรือหยอดเป็นหลุม ซึ่งจะใช้กับก�รเพ�ะปลูกข้�วไร่เป็น 

16

คำ�นิย�ม 
ข้อมูลสถิติการเกษตร



ส่วนใหญ่ แต่จะมีก�รเพ�ะปลูกในพื้นที่ร�บบ้�งในบ�งท้องที่ที่แห้งแล้งของ 

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุ์ข้�วท่ีใช้จะเป็นพันธุ์ข้�วไร่หรือพันธุ์พื้นเมือง

เป็นส่วนใหญ่เนื่องจ�กทนคว�มแห้งแล้งได้ดี

   Ü โยนกล้� หม�ยถึง ก�รปลูกข้�วด้วยวิธีก�รเช่นเดียวกับ

ก�รปักดำ�แต่จะต้องเตรียมกล้�ไว้ในถ�ดหลุมแล้วนำ�ไปปักดำ�ด้วยวิธีโยน

  6) อัตร�แปลงผลผลิตข้�ว หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบนำ้�หนัก 

ผลผลิตข้�ว จ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น ข้�วเปลือกเจ้� 

นำ้�หนัก 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 เกวียน เมื่อสีแล้วเป็นนำ้�หนักข้�วส�ร  

660 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 1)

   ส่วนอัตร�แปลงรำ�ข้�ว จ�กนำ้�หนักรำ�ข้�ว 100 กิโลกรัม  

แปลงเป็นก�กรำ�ข้�ว ได้ 78.50 กิโลกรัม นำ้�มันรำ�ข้�ว 13.50 กิโลกรัม  

และสูญเสีย 8.00 กิโลกรัม (ต�ร�งที่ 2)

ตารางที	่1	อัตราแปลงผลผลิตข้าวเจ้า	และข้าวเหนียว
หน่วย : กก.

รูปผลผลิต

นำ้าหนักข้าวเปลือก	1,000	กิโลกรัม	หรือ	1	เกวียน

ข้าวเจ้า
ข้าวเหนียวขาว	

10%

100% 5% 10% 15% 25% เมล็ดยาว เมล็ดส้ัน

ต้นข้�ว 450 460 450 450 460 450 400

ข้�วหัก A1 เลิศพิเศษ 30 - - - - - -

ข้�วหัก A1 เลิศ 125 145 - - - - -

ข้�วหัก A1 พิเศษ - - 150 147 - 150 200

ข้�วหัก A1 ธรรมด� - - - - 132 - -

17

คำ�นิย�ม 
ข้อมูลสถิติการเกษตร



รูปผลผลิต

นำ้าหนักข้าวเปลือก	1,000	กิโลกรัม	หรือ	1	เกวียน

ข้าวเจ้า
ข้าวเหนียวขาว	

10%

100% 5% 10% 15% 25% เมล็ดยาว เมล็ดส้ัน

ปล�ยข�้ว C1 เลิศ 40 40 - - - - -

ปล�ยข�้ว C1 พิเศษ - - - - - 30 30

ปล�ยข้�ว C1 ธรรมด� - - 45 45 50 - -

ปล�ยข�้ว C3 15 15 15 18 18 12 14

รวมเนื้อข้าว 660 660 660 660 660 642 644

รำ�ข้�วข�ว 80 80 72 70 65 75 75

รำ�ข้�วกล้อง 30 30 30 30 30 30 30

แกลบ 230 230 238 240 245 253 251

รวมข้าวเปลือก

1,000	กิโลกรัม
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

ที่ม� : กรมส่งเสริมสหกรณ์

ตารางที่	2	อัตราแปลงผลผลิต	รำาข้าว	 

  หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต  หลังแปลงรูปผลผลิต

ข้�วเปลือก 100 รำ�ข้�ว 11.10

ข้�วเปลือก 100 ก�กรำ�ข้�ว 8.71

ข้�วเปลือก 100 นำ้�มันรำ�ข้�ว 1.50

หน่วย : กก.ตารางที่	1	อัตราแปลงผลผลิตข้าวเจ้า	และข้าวเหนียว	(ต่อ)
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ก่อนแปลงรูปผลผลิต  หลังแปลงรูปผลผลิต

รำ�ข�้ว 100 ก�กรำ�ข�้ว 78.50 

    นำ้�มันรำ�ข�้ว 13.50 

    สูญเสีย 8.00 

ที่ม� : กรมส่งเสริมสหกรณ์

  7) อัตร�แปลงนำ้�หนักบรรจุภัณฑ์ ข้�วเปลือกเจ้�และ 

ข้�วเปลือกเหนียว หม�ยถึง นำ้�หนักผลผลิตโดยเปรียบเทียบกับม�ตร�  

ชั่ง ตวง วัด เช่น ข้�วเปลือกเจ้� 1 กระสอบป่�นคิดเป็นนำ้�หนักแห้ง  

71.81 กิโลกรัม (ต�ร�งที่ 3)

   สำ�หรบัข�้วส�รเจ�้และข�้วส�รเหนยีว ในรปูของกระสอบป่�น 

ถงุแปง้ ถงักลม/ปีบใหญ ่โดยคดัต�มนำ้�หนกัแหง้ เช่น ข�้วส�ร 1 กระสอบป่�น 

คิดเป็นนำ้�หนัก 100.00 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 4)

ตารางที่	3	 อัตราแปลงนำ้าหนักบรรจุภัณฑ์	ข้าวเปลือกเจ้า	

	 	 และข้าวเปลือกเหนียว

หน่วยนับ
	นำ้าหนักแห้ง	(	กก.	)

ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว

กระสอบป่�น 71.81 64.02 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

หน่วย : กก.ตารางที่	2	อัตราแปลงผลผลิต	รำาข้าว	(ต่อ)
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ตารางที่	4	 อัตราแปลงนำา้หนกับรรจภัุณฑ	์ข้าวสารเจา้	และข้าวสารเหนยีว

หน่วยนับ
	นำ้าหนักแห้ง	(	กก.	)

ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว

กระสอบป่�น 100.00 100.00 

ถุงแป้ง 22.00 22.00 

ถังกลม/ปีบใหญ่ 15.00 15.00 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 3.1.2	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1) ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ หม�ยถึง ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร 
เพ�ะปลูกเพื่อนำ�เมล็ดม�ใช้ผสมเป็นอ�ห�รสัตว์ หรือทำ�พันธุ์และอื่นๆ
  2) ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) แบ่งออกเป็น

    Ü ข�้วโพดเลีย้งสตัวร์ุน่ตน้ฤดฝูน หม�ยถงึ ข�้วโพดเลีย้งสตัว์ 
ทีท่ำ�ก�รเพ�ะปลกูระหว�่งวนัที ่1 มนี�คม ถงึวนัที ่31 กรกฎ�คม ของปเีดยีวกนั 

    Ü ข�้วโพดเลีย้งสตัวร์ุน่ปล�ยฤดฝูน หม�ยถึง ข้�วโพดเลีย้งสตัว ์
ที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 1 สิงห�คม ถึงวันที่ 31 ตุล�คม ของปีเดียวกัน 
  3) ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หม�ยถึง ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์
ท่ีทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันท่ี 1 พฤศจิก�ยน ถึงวันท่ี 28 กุมภ�พันธ์ของปีถัดไป 
  4) พันธุ์ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ หม�ยถึง พันธุ์ข้�วโพดเล้ียงสัตว์ท่ี
เกษตรกรใช้เพ�ะปลูก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มพันธุ์ คือ 
   4.1) พันธุ์ลูกผสมปิด หม�ยถึง พันธุ์ที่เกษตรกรไม่ส�ม�รถ
เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพ�ะปลูก ในครั้งต่อไปได้ 
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    Ü พนัธ์ุลกูผสมของท�งร�ชก�ร หม�ยถงึ พนัธุล์กูผสม
ที่พัฒน�โดยหน่วยง�นร�ชก�ร เช่น นครสวรรค์ 72 ของกรมวิช�ก�รเกษตร 
และ สุวรรณ 3851 ของศูนย์วิจัยข้�วโพดข้�วฟ่�งแห่งช�ติ มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์ อ.ป�กช่อง จ. นครร�ชสีม� เป็นต้น 

    Ü พนัธุล์กูผสมของบรษิทัเอกชน หม�ยถงึ พนัธุล์กูผสม
ทีบ่รษิทัเอกชน ผลติออกม�จำ�หน�่ย และแนะนำ�ใหเ้กษตรกรปลกู มชีือ่ก�รค�้
ต�่งๆ เช่น 888, 999, 222, 111 ของ CP. หรือ 328, 983 ของ Pacific หรือ 
Pioneer 3013 หรือ เทพวีนัส 49 เป็นต้น
   4.2) พนัธุล์กูผสมเปดิ หม�ยถงึ พนัธุท์ีเ่กษตรกรส�ม�รถเกบ็
เมลด็ไวใ้ชท้ำ�พนัธุเ์พ�ะปลกูในครัง้ตอ่ไปได ้เชน่ พนัธุสุ์วรรณ 1, พันธุสุ์วรรณ 2, 
พันธ์ุสุวรรณ 3,พันธุ์สุวรรณ 4,พันธุ์สุวรรณ 5 และ พันธุ์นครสวรรค์ 1  

พันธุ์นครสวรรค์ 2 เป็นต้น

  5) อัตร�แปลงผลผลิตข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ หม�ยถึง ก�รเปรียบ

เทียบนำ้�หนักผลผลิตข้�วโพดเลี้ยงสัตว์จ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะ

หนึ่ง เช่น ข้�วโพดฝักสดนำ้�หนัก 100 กิโลกรัม แปลงเป็นข้�วโพดฝักแห้ง ได้ 

50 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 5)

  6) อัตร�แปลงนำ้�หนักบรรจุภัณฑ์ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ หม�ยถึง  

นำ�้หนกัผลผลติโดยเปรียบเทียบกับม�ตร� ชัง่ ตวง วดั เชน่ เมลด็ข�้วโพดเลีย้งสตัว ์ 

1 เกวียน คิดเป็นนำ้�หนัก 1,500 กิโลกรัม (ต�ร�งที่ 6)
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ตารางที่	5	อัตราแปลงผลผลิต	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

ข้�วโพดฝักสด 100 ข�้วโพดฝักแห้ง 50.00

ข้�วโพดฝักแห้ง 100 เมล็ดข�้วโพดแห้ง 78.83

ข้�วโพดฝักแห้ง 100 (ฝัก) เมล็ดข�้วโพดแห้ง 8.88

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

ตารางที่	6	อัตราแปลงนำ้าหนักบรรจุภัณฑ์	เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
    หน่วย : กก.

หน่วยนับ นำ้าหนัก	

เกวียน 1,500.00

กระสอบป่�น 97.42

ถุงแป้ง 22.14

ถังกลม / ปีบใหญ่ 14.76

ลิตร 0.74

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 3.1.3	 ข้าวฟ่าง

  1) ข้�วฟ่�ง หม�ยถึง ข้�วฟ่�งที่เกษตรกรเพ�ะปลูกเพื่อนำ�เมล็ด

ม�ใช้ผสมเป็นอ�ห�รสัตว์ หรือนำ�ม�บริโภคเป็นอ�ห�ร

  2) ข้�วฟ่�ง รุ่น 1 หม�ยถึง ข้�วฟ่�งที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�ง

วันที่ 1 พฤษภ�คม ถึงวันที่ 31 ตุล�คม ของปีเดียวกัน
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  3) ข้�วฟ่�ง รุ่น 2 หม�ยถึง ข้�วฟ่�งที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�ง
วันที่ 1 พฤศจิก�ยน ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป 
  4) พันธุ์ข้�วฟ่�ง หม�ยถึง พันธุ์ของข้�วฟ่�งที่เกษตรกร 
ใช้เพ�ะปลูก ที่เกษตรกรนิยมเพ�ะปลูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   4.1 พนัธุร์�ชก�ร หม�ยถงึ พนัธุข์�้วฟ�่งทีผ่�่นก�รรบัรองจ�ก
ท�งร�ชก�ร โดยกรมวิช�ก�รเกษตรและศนูย์วิจยัข�้วโพดและข�้วฟ�่งแหง่ช�ต ิ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ซึ่งมีลักษณะสีของเมล็ดต่�งกัน 3 สี คือ 
    Ü สีแดง ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 1 และสุพรรณบุรี 60
    Ü สีเหลือง ได้แก่ พันธุ์อู่ทอง 1
    Ü สขี�ว ไดแ้ก ่พนัธุเ์ฮก�รีห่นัก และเฮก�ร่ีเบ� K.U 257  
         D.A. 80 
   4.2 พันธุ์ลูกผสม หม�ยถึง พันธุ์ข้�วฟ่�ง ที่บริษัทเอกชนผลิต
จำ�หน�่ย และแนะนำ�ส่งเสริมให้เกษตรกรเพ�ะปลูก
  5)  อัตร�แปลงนำ้�หนักบรรจุภัณฑ์ข้�วฟ่�ง หม�ยถึง นำ้�หนัก 
ผลผลิตโดยเปรียบเทียบกับม�ตร� ชั่ง ตวง วัด เช่น ข้�วฟ่�ง 1 กระสอบป่�น  

คิดเป็น 94.64 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 7)

ตารางที	่7	อัตราแปลงนำ้าหนักบรรจุภัณฑ์	ข้าวฟ่าง
หน่วย : กก.

หน่วยนับ นำ้าหนัก	

กระสอบป่�น 94.64 

ถุงแป้ง 21.51

ถังกลม/ปีบใหญ่ 14.34

ปีบเล็ก 5.74

ลิตร 0.72 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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 3.1.4	 อ้อยโรงงาน
  1) อ้อยโรงง�น หม�ยถึง อ้อยที่เก็บเกี่ยวส่งเข้�โรงง�นในฤดูหีบ
อ้อย ระหว่�งวันที่ 1 ตุล�คม ถึงวันที่ 30 กันย�ยน ของปีถัดไป แบ่งเป็น
   Ü อ้อยโรงง�น ปี 1 หม�ยถึง อ้อยที่ตัดในฤดูหีบอ้อยปีนี ้
     เป็นปีแรก 
   Ü อ้อยโรงง�น ปี 2 หม�ยถึง อ้อยที่ตัดในฤดูหีบอ้อยปีนี ้
     เป็นปีที่สอง 
   Ü ออ้ยโรงง�น ป ี3 ข้ึนไป หม�ยถงึ ออ้ยทีต่ดัในฤดหูบีออ้ย 
     ปีนี้ เป็นปีที่ส�มขึ้นไป 
  2) พนัธุอ์อ้ย หม�ยถงึ พนัธุอ์อ้ยโรงง�นทีน่ยิมปลูก ไดแ้ก่ พนัธ์ุอูท่อง 1  
อู่ทอง 2 อู่ทอง 3 อู่ทอง 4 อู่ทอง 5 K 76-4 K 84-200 K 88-87 K 88-92  
K 90-77 F 140 F156 Q100 Q130 ROC10 ชัยน�ท 1 ขอนแก่น 1 มุกด�ห�ร 
และแรกน�ร์ เป็นต้น
  3) อัตร�แปลงผลผลิตอ้อยโรงง�น หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบ 
นำ้�หนักผลผลิตอ้อยโรงง�นจ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะหน่ึง  
นำ้�หนักอ้อยก่อน และหลัง แปลงรูปผลผลิต เช่น อ้อยสด 1,000 กิโลกรัม  
แปลงเป็นนำ้�ต�ลได้ 108 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 8)

ตารางที่	8	อัตราแปลงผลผลิตอ้อยโรงงาน
หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

อ้อยสด 1) 1,000 นำ้�ต�ล  108

อ้อยสด 2) 100 เอท�นอล 7 (ลิตร)

ก�กนำ้�ต�ล 3) 100 เอท�นอล 23.98 (ลิตร)

ที่ม� : 1) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย
 2) สม�คมก�รค�้ผู้ผลิตเอท�นอลไทย

 3) กรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น
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	 3.1.5	 มันสำาปะหลังโรงงาน	

  1) มันสำ�ปะหลังโรงง�น หม�ยถึง มันสำ�ปะหลังที่เกษตรกรเก็บ

เกี่ยวผลผลิต หรือขุดในระหว่�งวันที่ 1 ตุล�คม ถึงวันที่ 30 กันย�ยน ของปี

ถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อข�ยผลผลิตให้แก่ ล�นมันเส้น โรงง�นมันอัดเม็ด 

โรงง�นแป้งมัน และโรงง�นแปรรูปอื่นๆ 

  2) พันธุ์มันสำ�ปะหลัง หม�ยถึง พันธุ์มันสำ�ปะหลังที่เกษตรกร

เพ�ะปลกู ซึง่ปจัจบุนัพนัธ์ุทีน่ยิมเพ�ะปลกู ไดแ้ก่ พนัธุร์ะยอง 5 พนัธุร์ะยอง 72  

พันธุ์ระยอง 90 พันธุ์เกษตรศ�สตร์ 50 และพันธุ์ห้วยบง 60 เป็นต้น 

  3) อตัร�แปลงผลผลิตมนัสำ�ปะหลังโรงง�น หม�ยถงึ ก�รเปรยีบ

เทียบนำ้�หนักผลผลิตมันสำ�ปะหลังโรงง�นจ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูป 

ลักษณะหนึ่ง เช่น หัวมันสด 100 กิโลกรัม แปลงเป็นมันเส้น/มันเม็ดได้ 41.32 

กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 9)

ตารางที่	9	อัตราแปลงผลผลิตมันสำาปะหลังโรงงาน
หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

หัวมันสด1) 100 มันเส้น / มันเม็ด 41.32

หัวมันสด1) 100 แป้งมัน 23.81

หัวมันสด1) 100 ผงชูรส 11.21

หัวมันสด1) 100 ส�คู 21.51

หัวมันสด2) 100 เอท�นอล 16 (ลิตร) 

ที่ม� : 1) สม�คมมันสำ�ปะหลัง

 2) กรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น
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	 3.1.6	 สับปะรดโรงงาน	
  1) สบัปะรดโรงง�น หม�ยถึง สบัปะรดพนัธุป์ตัต�เวยีทีเ่กษตรกร
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ถึงวันที่ 31 ธันว�คม ของปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อข�ยผลผลิตส่งเข้�โรงง�นอุตส�หกรรมเป็นหลัก ซึ่งบ�งกรณีอ�จข�ยเป็น
ผลสดด้วยก็ได้ แต่จะไม่รวมพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกกันในท้องถิ่น เช่น สับปะรด
น�งแล สับปะรดภูเก็ต สับปะรดตร�ดสีทอง และสับปะรดสวี เป็นต้น
   Ü สบัปะรดโรงง�น ป ี1 (มดีหนึง่) หม�ยถงึ สบัปะรดโรงง�น
ที่เก็บเกี่ยวหรือตัดผลผลิตได้เป็นปีแรก 
   Ü สบัปะรดโรงง�น ป ี2 (มดีสอง) หม�ยถงึ สบัปะรดโรงง�น
ที่เก็บเกี่ยวหรือตัดผลผลิตได้เป็นปีที่สอง 
   Ü สับปะรดโรงง�น ปี 3 ข้ึนไป (มีดส�มขึ้นไป) หม�ยถึง 
สับปะรดโรงง�นที่เก็บเกี่ยวหรือตัดผลผลิตได้เป็นปีที่ส�มขึ้นไป
  2) อัตร�แปลงผลผลติสบัปะรดโรงง�น หม�ยถงึ ก�รเปรยีบเทยีบ 
นำ้�หนักผลผลิตสับปะรดโรงง�นจ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง 
เช่น สับปะรดสด 100 กิโลกรัม แปลงเป็นสับปะรดกระป๋องได้ 33.33 กิโลกรัม 

เป็นต้น (ต�ร�งที่ 10)

ตารางที่	10	อัตราแปลงผลผลิตสับปะรดโรงงาน
หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

สับปะรดสด 100 สับปะรดกระป๋อง 33.33

สับปะรดสด 100 สับปะรดแช่แข็ง 40.00

สับปะรดสด 100 นำ้�สับปะรดเข้มข้น 25.00

สับปะรดสด 100 สับปะรดกวน 20.00

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม
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 3.1.7	 ถั่วเขียว

  1) ถั่วเขียว หม�ยถึง ถั่วเขียวที่เกษตรกรเพ�ะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยว

ผลผลิต นำ�เมล็ดม�ใช้บริโภคและใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�รต่�งๆ แบ่งออก 

เป็น 3 ชนิด ต�มลักษณะผิว คือ ถั่วเขียวผิวด้�น ถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียว

ผิวดำ� (ถั่วแขก)

  2) ถั่วเขียว รุ่น 1 (ต้นฤดูฝนและปล�ยฤดูฝน) หม�ยถึง ถั่วเขียว

ที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 1 พฤษภ�คม ถึง 31 ตุล�คมของปีเดียวกัน 

โดยไม่คำ�นึงถึงว�่จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม 

  3) ถั่วเขียว รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หม�ยถึง ถั่วเขียวที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูก

อยู่ระหว่�งวันที่ 1 พฤศจิก�ยน ถึง 30 เมษ�ยนปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะ

ทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม 

  4) พันธุ์ถั่วเขียว หม�ยถึง เมล็ดถั่วเขียวที่เกษตรกรใช้ในก�ร 

เพ�ะปลูก ซึ่งพันธุ์ที่นิยม ได้แก่ พันธุ์กำ�แพงแสน 1 กำ�แพงแสน 2 ชัยน�ท 36 

และถั่วเขียวผิวดำ� ได้แก่ พันธุ์อู่ทอง 2 พิษณุโลก 2 เป็นต้น

  5) อัตร�แปลงผลผลติถัว่เขยีว หม�ยถงึ ก�รเปรยีบเทยีบนำ�้หนกั 

ผลผลิตถั่วเขียวจ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น เมล็ดถั่วเขียว  

100 กิโลกรัม แปลงเป็นแป้งถั่วเขียว จะได้ 64 กิโลกรัม (ต�ร�งที่ 11)

  6) อัตร�แปลงนำ้�หนักบรรจุภัณฑ์ถั่วเขียว หม�ยถึง นำ้�หนัก 

ผลผลิตโดยเปรียบเทียบกับม�ตร� ชั่ง ตวง วัด เช่น ถั่วเขียว 1 กระสอบป่�น  

คิดเป็นนำ้�หนัก 102.70 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 12)
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ตารางที่	11	อัตราแปลงผลผลิตถั่วเขียว
หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

 เมล็ดถั่วเขียว 100 แป้งถั่วเขียว 64.00 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

ตารางที่	12	อัตราแปลงนำ้าหนักบรรจุภัณฑ์	ถั่วเขียว
หน่วย : กก.

หน่วยนับ นำ้าหนัก	

กระสอบป่�น 102.70 

ถุงแป้ง 23.34 

ถังกลม/ปีบใหญ่ 15.56 

 ปีบเล็ก 6.22 

 ลิตร 0.78 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 3.1.8.	ถั่วลิสง

  1) ถ่ัวลิสง หม�ยถึง ถั่วลิสงที่เกษตรกรเพ�ะปลูกเพื่อเก็บเก่ียว 

ผลผลิตนำ�เมล็ดม�ใช้บริโภคและทำ�อุตส�หกรรมอ�ห�ร รวมถึงถั่วลิสง 

ที่เพ�ะปลูกเพื่อเก็บฝักสดม�ต้มเป็นถั่วต้ม 

  2) ถั่วลิสง รุ่น 1 (ต้นฤดูฝนและปล�ยฤดูฝน) หม�ยถึง ถั่วลิสง

ที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว�่งวันที่ 1 พฤษภ�คม ถึง 31 ตุล�คมของปีเดียวกัน 

โดยไม่คำ�นึงถึงว�่จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม 
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  3) ถั่วลิสง รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หม�ยถึง ถั่วลิสงที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูก

ระหว่�งวันที่ 1 พฤศจิก�ยน ถึง 30 เมษ�ยนของปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะ

ทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม 

  4) ลักษณะผลผลิตถั่วลิสง หม�ยถึง ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง และ

มีหน่วยของผลผลิตเป็นกิโลกรัม สำ�หรับผลผลิตท่ีเกษตรกรนำ�ออกข�ยสู่ 

ท้องตล�ด โดยทั่วไปมีก�รข�ยผลผลิตใน 3 ลักษณะ ซึ่งจะต้องแปลงให้อยู่ใน

รูปผลผลิตเดียวกัน คือ ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง ได้แก่

   Ü ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด หม�ยถึง ถั่วลิสงทั้งเปลือกสดที่เก็บ

ผลผลิต แล้วนำ�ม�ทำ�คว�มสะอ�ดขั้นต้นแล้ว

   Ü ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแห้ง หม�ยถึง ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง  

ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนำ�ม�ทำ�คว�มสะอ�ดและต�กแห้ง ประม�ณ 3 - 5 แดด

   Ü ถัว่ลสิงกะเท�ะเปลอืก หม�ยถงึ ถัว่ลสิงทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

นำ�ม�ทำ�คว�มสะอ�ด และต�กจนแห้งสนิท แล้วจึงนำ�ม�กะเท�ะเปลือกออก

อีกขั้นตอนหนึ่งได้เป็นเมล็ดถั่วลิสง 

  5) พันธุ์ถั่วลิสง หม�ยถึง เมล็ดถั่วลิสงท่ีเกษตรกรใช้ในก�ร 

เพ�ะปลูก ซึ่งพันธุ์ที่นยิม ได้แก่พันธุ์ สข.38 พันธุ์ไทน�น 9 พันธุข์อนแกน่ 60-1 

พันธุ์ขอนแก่น 60-2 พันธุ์ขอนแก่น 60-3 พันธุ์ขอนแก่น 4 พันธุ์ขอนแก่น 5 

พันธุ์ก�ฬสินธุ์ 2 หรือพันธุ์พระร�ชท�น หรือ พันธุ์KAC431 เป็นต้น

  6) อัตร�แปลงผลผลิตถั่วลิสง หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบ 

นำ้�หนักผลผลิตถั่วลิสงจ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น ถั่วลิสง  

ฝักสด 100 กิโลกรัม แปลงเป็นถั่วลิสงฝักแห้ง 50 กิโลกรัม (ต�ร�งที่ 13)

  7) อัตร�แปลงนำ้�หนักบรรจุภัณฑ์ถั่วลิสง หม�ยถึง นำ้�หนัก 

ผลผลิตโดยเปรียบเทียบกับม�ตร� ชั่ง ตวง วัด เช่น ถั่วลิสงฝักแห้ง  

1 กระสอบป�่น คิดเป็นนำ้�หนัก 52.80 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 14)
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ตารางที่	13	อัตราแปลงผลผลิตถั่วลิสง
หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

ถั่วลิสงฝักสด 100 ถั่วลิสงฝักแห้ง 50.00

ถั่วลิสงฝักสด 100 เมล็ดถั่วลิสง 32.68

ถั่วลิสงฝักสด 100 นำ้�มัน 12.09

ถั่วลิสงฝักแห้ง 100 ถั่วลิสงฝักสด 200.00

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง 100 ถั่วลิสงกะเท�ะเปลือก 65.36

ถั่วลิสงฝักแห้ง 100 นำ้�มัน 24.18

เมล็ดถั่วลิสง 100 ถั่วลิสงฝักแห้ง 153.00

เมล็ดถั่วลิสง 100 นำ้�มัน 37.00

    ก�ก 60.00

    สูญเสีย 3.00

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

ตารางที่	14	อัตราแปลงนำ้าหนักบรรจุภัณฑ	์ถั่วลิสง

 หน่วย : กก.

หน่วยนับ นำ้าหนัก	

ถั่วลิสงฝักสด 

 ถังกลม 10.50 

ถั่วลิสงฝักแห้ง 

 กระสอบป่�น 52.80 

 ถุงแป้ง 12.00 
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หน่วยนับ นำ้าหนัก	

 ถังกลม / ปีบใหญ่ 8.00 

 ปีบเล็ก 3.20 

 ลิตร 0.40 

ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก

 กระสอบป่�น 83.82 

 ถุงแป้ง 19.05 

 ถังกลม / ปีบใหญ่ 12.70 

 ปีบเล็ก 5.08 

 ลิตร 0.64 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 3.1.9	 ถั่วเหลือง

  1) ถัว่เหลอืง หม�ยถงึ ถัว่เหลอืงทีเ่กษตรกรเพ�ะปลกูเพือ่เกบ็เกีย่ว

ผลผลิตนำ�เมล็ดม�ใช้บริโภคและทำ�อุตส�หกรรมอ�ห�รต�่งๆ เช่น นำ้�มันพืช  

เต้�เจี้ยว เต้�หู้ ตลอดจนนำ�ไปผสมเป็นอ�ห�รสัตว์ แต่จะไม่รวมถั่วเหลืองที่

เกษตรกรปลูกเพื่อเก็บฝักสดนำ�ม�ต้มที่เรียกว่� “ถั่วแระ” 

  2) ถั่วเหลืองรุ่น 1 (ต้นฤดูฝนและปล�ยฤดูฝน) หม�ยถึง  
ถัว่เหลอืงทีท่ำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที ่1 พฤษภ�คม ถงึ 31 ตุล�คมของปีเดยีวกนั  
โดยไม่คำ�นึงถึงว�่จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ต�ม
  3) ถัว่เหลอืงรุน่ 2 (ฤดแูลง้) หม�ยถงึ ถัว่เหลอืงทีท่ำ�ก�รเพ�ะปลกู
ระหว่�งวันที่ 1 พฤศจิก�ยน ถึง 30 เมษ�ยนของปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะ
ทำ�ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ต�ม

หน่วย : กก.
ตารางที	่14	อัตราแปลงนำ้าหนักบรรจุภัณฑ์	ถั่วลิสง	(ต่อ)
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  4) พันธุ์ถั่วเหลือง หม�ยถึง เมล็ดถั่วเหลืองที่เกษตรกรใช้ในก�ร
เพ�ะปลูก ซึ่งพันธุ์ที่นิยม ได้แก่ พันธุ์ สจ.4 พันธุ์สจ.5 พันธุ์ชม.2 พันธุ์ชม.60 
พันธุ์นว.1 พันธุ์สท.1 พันธุ์สท.2 พันธุ์มข.35 จักรพันธุ์ เป็นต้น
  5) อัตร�แปลงผลผลิตถั่วเหลือง หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบ
นำ้�หนักผลผลิตถั่วเหลือง จ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น  
เมล็ดถั่วเหลือง ภ�ยในประเทศ 100 กิโลกรัม แปลงเป็นนำ้�มันบริสุทธิ์  
14.57 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 15)
  6) อัตร�แปลงนำ้�หนักบรรจุภัณฑ์ถั่วเหลือง หม�ยถึง นำ้�หนัก 
ผลผลิตโดยเปรียบเทียบกับม�ตร� ช่ัง ตวง วัด เช่น ถั่วเหลือง 1 ลิตร  
คิดเป็นนำ้�หนัก 0.70 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 16)

ตารางที่	15	อัตราแปลงผลผลิตถั่วเหลือง

หน่วย : กก.
ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

ภายในประเทศ

เมล็ดถั่วเหลือง 100 ก�ก 77.50

    นำ้�มันดิบ 15.50

    สูญเสีย 7.00

เมล็ดถั่วเหลือง 100 นำ้�มันบริสุทธิ์ 14.57

นำ้�มันดิบ 100 นำ้�มันบริสุทธิ์ 92.00

ต่างประเทศ

เมล็ดถั่วเหลือง 100 ก�ก 78.00 

    นำ้�มันดิบ 16.70 

    สูญเสีย 5.30 
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ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

เมล็ดถั่วเหลือง 100 นำ้�มันบริสุทธิ์ 15.80 

นำ้�มันดิบ 100 นำ้�มันบริสุทธิ์ 92.22 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

ตารางที	่16	อัตราแปลงนำ้าหนักบรรจุภัณฑ์	ถั่วเหลือง

  หน่วย : กก.

หน่วยนับ นำ้าหนัก	

ลิตร 0.70 

กระป๋องนมข้น 0.23 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

 3.1.10		ปอแก้ว/ปอกระเจา

  1) ปอแก้ว/ปอกระเจ� หม�ยถึง ปอแก้วหรือปอกระเจ�  

ที่เกษตรกรทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 1 พฤษภ�คม ถึง 30 เมษ�ยน 

ของปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม

  2) ลักษณะผลผลิตปอ หม�ยถึง ปอแก้วหรือปอกระเจ�ที่ 

เก็บเกี่ยวโดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ คือ ปอฟอก และปอต�กแห้ง

   Ü  ปอฟอก หม�ยถึง ปอแก้วหรือปอกระเจ�ที่ปลูก  

เพื่อต้องก�รเส้นใยที่ได้จ�กเปลือกของลำ�ต้น โดยก�รนำ�ไปแช่นำ้�ระยะหนึ่ง
ประม�ณ 2-3 สัปด�ห์ แล้วจึงนำ�ขึ้นม�ลอกเอ�เปลือกท่ีหุ้มลำ�ต้นออกไป
ทำ�คว�มสะอ�ด เสร็จแล้วนำ�ไปต�กให้แห้ง เพื่อนำ�ไปใช้ในอุตส�หกรรมต�่งๆ 

หน่วย : กก.
ตารางที่	15	อัตราแปลงผลผลิตถั่วเหลือง	(ต่อ)
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ต่อไป เช่น ทำ�กระสอบ ทำ�เชือก ทำ�เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ก�รที่จะให้ได้ผลผลิต
เสน้ใยสูงและคณุภ�พดจีะตอ้งเกบ็เกีย่วผลผลติ หรอืตัดต้นปอในระยะปอแกว้
กำ�ลังออกดอก และปอกระเจ�ในระยะกำ�ลังติดฝักอ่อน
   Ü ปอต�กแห้ง หม�ยถึง ปอแก้วหรือปอกระเจ�ที่ปลูก  
จนถงึระยะทีจ่ะทำ�ก�รเกบ็เกีย่วหรอืตดัไดเ้ชน่เดยีวกบัปอฟอก แตจ่ะตดัลำ�ตน้ไป
ต�กแหง้เสร็จแล้วจึงมดัรวมจดัสง่เข�้โรงง�น เปน็วตัถดุบิในก�รทำ�เยือ่กระด�ษ
  3) อัตร�แปลงผลผลิตปอ หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบนำ้�หนัก 
ผลผลิตปอแก้ว/ปอกระเจ� จ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง  
ก่อนและหลังแปลงรูปผลผลิต จ�กปอสดทั้งต้น 20 กิโลกรัม แปลงเป็น 
ปอฟอก ได้ 1 กิโลกรัม (ต�ร�งที่ 17)

ตารางที่	17	อัตราแปลงผลผลิตปอ
หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

ปอสดทั้งต้น 20 ปอฟอก 1 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 3.1.11	ฝ้าย
  1) ฝ�้ย หม�ยถงึ ฝ�้ยทีเ่กษตรกรทำ�ก�รเพ�ะปลกูระหว�่งวนัท่ี 1 
พฤษภ�คมถึง 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยว
เม่ือใดก็ต�ม และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ปุยฝ้�ยม�ใช้ในก�รทำ�เครื่องอุปโภค  
ท้ังในลักษณะของอุตส�หกรรมในครัวเรือน หรือข�ยให้โรงง�นหีบฝ้�ย 

เพื่อส่งเข้�โรงง�นอุตส�หกรรมทอผ้�ต่อไป
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  2) พันธุ์ฝ้�ย หม�ยถึง เมล็ดฝ�้ยที่เกษตรกรใช้ในก�รเพ�ะปลูก  

ซ่ึงพันธุ์ที่ได้รับก�รส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์ศรีสำ�โรง 2 พันธุ์ศรีสำ�โรง 60  

พันธุ์นครสวรรค์ 1 เป็นต้น

  3) อัตร�แปลงผลผลิตฝ้�ย หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบ 

นำ้�หนักผลผลิตฝ�้ย จ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น ฝ้�ยดอก  

100 กิโลกรัม แปลงรูปผลผลิตเป็นปุยฝ้�ย 33 กิโลกรัม เมล็ดฝ้�ย 65 กิโลกรัม  

สูญเสีย 2 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 18)

ตารางที	่18	อัตราแปลงผลผลิตฝ้าย
หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

ฝ้�ยดอก 100

ปุยฝ้�ย 33.00 

เมล็ดฝ้�ย 65.00 

สูญเสีย 2.00 

เมล็ดฝ้�ย 100

นำ้�มัน 15.00 

ก�ก 77.00 

สูญเสีย 8.00 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 3.1.12	ทานตะวัน

  1) ท�นตะวัน หม�ยถึง ท�นตะวันที่เกษตรกรทำ�ก�รเพ�ะปลูก

เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งข�ยโรงง�นอุตส�หกรรมนำ้�มันพืช หรืออุตส�หกรรม

อ�ห�รต่�งๆ ซึ่งมีก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 1 พฤษภ�คม ถึง 30 เมษ�ยน 

ของปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม
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  2) พันธ์ุท�นตะวัน หม�ยถึง พันธุ์ที่ได้รับก�รส่งเสริมจ�ก 

บริษัทเอกชน ได้แก่ พันธุ์แปซิฟิค 33, พันธุ์จัมโบ้ เป็นต้น

  3) อตัร�แปลงผลผลติเมลด็ท�นตะวนั หม�ยถงึ ก�รเปรยีบเทยีบ 

นำ้�หนักผลผลิตท�นตะวัน จ�กรูปลักษณะหนึ่ง ไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง  

เช่น เมล็ดท�นตะวัน 100 กิโลกรัม แปลงเป็นนำ้�มันท�นตะวัน 40 กิโลกรัม 

ก�กท�นตะวัน 55 กิโลกรัม และสูญเสีย 5 กิโลกรัม (ต�ร�งที่ 19)

ตารางที่	19	อัตราแปลงผลผลิตเมล็ดทานตะวัน
หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

เมล็ดท�นตะวัน 100 นำ้�มันท�นตะวัน 40.00 

    ก�กท�นตะวัน 55.00 

    สูญเสีย 5.00 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

3.2�การผลิตพืชสวน

	 3.2.1	 ปาล์มนำ้ามัน

  1) ป�ล์มนำ้�มัน หม�ยถึง ป�ล์มนำ้�มันท่ียืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่

ในระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี

  2) ประเภทของก�รปลูกป�ล์มนำ้�มัน หม�ยถึง สถ�นภ�พหรือ

ลักษณะของก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รปลูกป�ล์มนำ้�มัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
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   Ü บุคคล หม�ยถึง ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกป�ล์มนำ้�มัน 

ในปีนั้นๆ

   Ü นิติบุคคล หม�ยถึง บริษัท ห้�งหุ้นส่วน บริษัทมห�ชน 

หรือนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์  

กับกรมทะเบียนก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ และปลูกป�ล์มนำ้�มันในปีนั้นๆ

  3) ผลผลิตป�ล์มนำ้�มัน หม�ยถึง ผลป�ล์มนำ้�มันสดที่เกษตรกร

เก็บได้ในรอบปี

  4) ลักษณะผลผลิตของป�ล์มนำ้�มัน ได้แก่ ผลป�ล์มนำ้�มัน 

ทั้งทะล�ย และผลป�ล์มร่วง

  5) พันธ์ุป�ล์มนำ้�มัน หม�ยถึง ต้นพันธุ์ป�ล์มนำ้�มันที่เกษตรกร 

นำ�ไปเพ�ะปลกูซึง่พนัธ์ุทีน่ยิมปลกู ได้แก ่พันธ์ุสรุ�ษฎรธ์�น ี1 พนัธุส์รุ�ษฎรธ์�น ี2 

พนัธ์ุสุร�ษฎรธ์�น ี3 พันธุส์รุ�ษฎรธ์�น ี4 พันธุส์รุ�ษฎรธ์�น ี5 พนัธุส์รุ�ษฎรธ์�น ี6  

พันธุ์สุร�ษฎร์ธ�นี 7 พันธุ์เทเนอร่� พันธุ์ดูร่� พันธุ์พิสิเฟอร่� พันธุ์ยันกัมบิ  

พันธุ์ดีลิ-ยันกัมบิคอมแพค

  6) อัตร�แปลงผลผลิตป�ล์มนำ้�มัน หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบ 

นำ้�หนักผลผลิตป�ล์มจ�กรูปลักษณะหนึ่งไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น  

ผลป�ลม์นำ�้มนัทัง้ทะล�ย 100 กโิลกรมั แปลงเปน็ผลป�ลม์รว่งได ้68 กโิลกรมั 

หรือผลป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย 100 กิโลกรัม แปลงเป็นนำ้�มันป�ล์มดิบได้  

17 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 20)
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ตารางที่	20	อัตราแปลงผลผลิตปาล์มนำ้ามัน
หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

ผลป�ล์มทั้งทะล�ย 100 ผลป�ล์มร่วง 68.00 

ผลป�ล์มทั้งทะล�ย 100 นำ้�มันป�ล์มดิบ 17.00 

ผลป�ล์มร่วง 100 นำ้�มันดิบ 25.00 

นำ้�มันป�ล์มดิบ 100 นำ้�มันโอเลอีน 75.00 

    นำ้�มันสเตียรีน 20.00 

    กรด 5.00 

ทีม่� : โครงก�รศกึษ�แนวท�งพฒัน�และสง่เสรมิอตุส�หกรรม เคมชีวีภ�พระยะที ่2 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิ

อุตส�หกรรม

 3.2.2	 ยางพารา

  1) ย�งพ�ร� หม�ยถึง ย�งพ�ร�ที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่  

ในระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี 

  2) ผลผลิตย�งพ�ร� หม�ยถึง ผลผลิตของย�งพ�ร�ที่เกษตรกร

กรีดได้ในรอบปี ซึ่งอยู่ในรูปแบบของย�งแผ่นดิบ

  3)  ลักษณะของผลผลติย�งพ�ร� ไดแ้ก ่ย�งแผน่รมควนั ย�งแผน่ดบิ  

นำ้�ย�งสด ย�งก้อนถ้วย และขี้ย�ง เป็นต้น 

  4) พันธุ์ย�งพ�ร� หม�ยถึง ต้นพันธุ์ย�งพ�ร�ที่เกษตรกรนิยม

ปลูก แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

    Ü พันธุ์ร�ชก�ร ได้แก่ ต้นพันธุ์ย�งพ�ร�ท่ีกรมวิช�ก�ร

เกษตรให้คำ�แนะนำ�ให้ปลูก เช่น พันธุ์ RRIM600, พันธุ์สวย.251 (RRIT 251),  

พันธุ์สวย.408 (RRIT 408) หรือพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ์ 984 และพันธุ์ BPM 24
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   Ü พนัธุอ์ืน่ๆ ไดแ้ก ่ตน้พนัธุย์�งพ�ร�ทีเ่อกชนเปน็ผูผ้ลติ เชน่ 

พันธุ์ JVP 80 ของซีพี และ KT 311 ของน�ยขำ�

  5) อัตร�แปลงผลผลติย�งพ�ร� หม�ยถงึ ก�รเปรยีบเทยีบนำ�้หนกั 

ของผลผลิตย�งพ�ร� จ�กรูปลักษณะหนึ่งไปอีกลักษณะหนึ่ง เช่น นำ้�ย�งสด  

100 กิโลกรัม แปลงเป็นย�งแผ่นดิบได้ 33.33 กิโลกรัม หรือนำ้�ย�งสด  

100 กิโลกรัม แปลงเป็นเนื้อย�งแห้งได้ 32.80 กิโลกรัม  (ต�ร�งที่ 21)

ตารางที	่21	อัตราแปลงผลผลิตยางพารา

หน่วย : กก.
ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

นำ้�ย�งสด 100 ย�งแผ่นดิบ 33.33

นำ้�ย�งสด 100 เนื้อย�งแห้ง 32.80 

ย�งก้อนถ้วย 100 เนื้อย�งแห้ง 49.20 

ย�งแผ่นดิบ 100 เนื้อย�งแห้ง 98.40 

ที่ม� : สถ�บันวิจัยย�ง กรมวิช�ก�รเกษตร

	 3.2.3	 กาแฟ	

  1) ก�แฟ หม�ยถึง ก�แฟที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่ 

1 ตุล�คม ถึง 30 กันย�ยน ของปีถัดไป 

  2) ผลผลติก�แฟ หม�ยถงึ ผลผลติทีอ่ยูใ่นรปูส�รก�แฟทีเ่กษตรกร

ผลิตได้ในรอบปีก�รผลิต (1 ตุล�คม ถึง 30 กันย�ยน ของปีถัดไป)

  3) ลักษณะของผลผลิตก�แฟ ไดแ้ก ่เมลด็ก�แฟสด เมลด็ก�แฟแหง้  

ก�แฟกะล� และส�รก�แฟ เป็นต้น
  4) พนัธุก์�แฟ หม�ยถึง เมลด็พันธุก์�แฟทีน่ยิมปลกู ไดแ้ก ่พนัธุโ์รบสัต�  
และพันธุ์อ�ร�บิก�
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  5) อัตร�แปลงผลผลิตก�แฟ หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบนำ้�หนัก
ผลผลิตก�แฟจ�กรูปลักษณะหน่ึงไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น เมล็ดก�แฟสด 
อ�ร�บิก� 100 กิโลกรัม แปลงเป็นเมล็ดก�แฟกะล�ได้ 20 กิโลกรัม และ 
เมล็ดก�แฟสดโรบสัต� 3 - 5 กโิลกรมั แปลงเปน็ส�รก�แฟได ้1 กโิลกรมั เปน็ตน้   
(ต�ร�งที่ 22) 
  6) อัตร�แปลงนำ้�หนักบรรจุภัณฑ์ก�แฟ หม�ยถึง นำ้�หนัก 
ผลผลิตโดยเปรียบเทียบกับม�ตร� ชั่ง ตวง วัด เช่น เมล็ดก�แฟสดอ�ร�บิก� 

1 ปีบ คิดเป็นนำ้�หนัก 14 กิโลกรัม เป็นต้น (ต�ร�งที่ 23)

ตารางที่	22	อัตราแปลงผลผลิตกาแฟ

 หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

อาราบิกา

เมล็ดก�แฟสด 100.00 เมล็ดก�แฟกะล� 20.00 

เมล็ดก�แฟกะล� 100.00 ส�รก�แฟ 80.00 

เมล็ดก�แฟสด (1 ปีบ) 14.00 ส�รก�แฟ 2.40

เมล็ดก�แฟกะล� (1ปีบ) 8.00 ส�รก�แฟ 6.40

โรบัสตา

เมล็ดก�แฟสด 3.00-5.00 ส�รก�แฟ 1.00

เมล็ดก�แฟแห้ง 2.00-2.50 ส�รก�แฟ 1.00

เมล็ดก�แฟสด (1 ปีบ) 15.00 ส�รก�แฟ 3.40

เมล็ดก�แฟแห้ง (1 ปีบ) 8.00 ส�รก�แฟ 3.2-4.00

ที่ม� : กรมวิช�ก�รเกษตร
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ตารางที่	23	อัตราแปลงนำ้าหนักบรรจุภัณฑ์กาแฟ
หน่วย : กก.

หน่วยนับ นำ้าหนัก

อาราบิกา

เมล็ดก�แฟสด 1 ปีบ 14.00

เมล็ดก�แฟกะล� 1 ปีบ 8.00

โรบัสตา

เมล็ดก�แฟสด 1 ปีบ 15.00

เมล็ดก�แฟแห้ง 1 ปีบ 8.00

ที่ม� : กรมวิช�ก�รเกษตร

 3.2.4	 มะพร้าว

  1) มะพร�้ว หม�ยถงึ มะพร�้วทีย่นืต้นอยู ่หรอืปลกูใหมใ่นระหว่�ง

วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี

  2) ผลผลิตมะพร้�ว หม�ยถึง มะพร้�วผลแก่ที่เกษตรกรเก็บได้

ในรอบปี

  3) ลักษณะของผลผลติมะพร�้ว ไดแ้ก ่มะพร�้วทำ�นำ�้ต�ล มะพร�้วออ่น  

หรือมะพร้�วแก่ เป็นต้น

  4) พันธุ์มะพร้�ว หม�ยถึง ต้นพันธุ์มะพร้�วที่นิยมปลูก ได้แก่  

พันธุ์สวีลูกผสม 1 พันธุ์ชุมพรลูกผสม 60-1 พันธุ์ชุมพรลูกผสม 2

  5) อตัร�แปลงผลผลติมะพร�้ว หม�ยถงึ ก�รเปรยีบเทยีบนำ�้หนกั 

ผลผลิตมะพร้�ว จ�กรูปลักษณะหนึ่งไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น มะพร้�ว 

ผลแห้งคละ 100 ผล แปลงเป็นเนื้อมะพร้�วแห้งได้ 25 กิโลกรัม หรือมะพร้�ว

ผลแห้งคละ 100 กิโลกรัม แปลงเป็นนำ้�มันมะพร้�วดิบได้ 12.83 กิโลกรัม 

เป็นต้น  (ต�ร�งที่ 24)
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ตารางที่	24	อัตราแปลงผลผลิตมะพร้าว

 หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

มะพร้�วผลแห้งคละ 100 (ผล) เนื้อมะพร้�วแห้ง 25.00 

มะพร้�วผลแห้งคละ 100 (ผล) นำ้�มันมะพร�้วดิบ 12.83

เนื้อมะพร�้วแห้ง 100 นำ้�มันมะพร�้วดิบ 51.30

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

หม�ยเหตุ : มะพร้�ว 1 ผลรวมเปลือก = 1.25 กก.

 3.2.5	 มะนาว	
  1) มะน�ว หม�ยถึง มะน�วที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ในระหว�่ง
วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี
  2) ผลผลิตมะน�ว หม�ยถึง ผลมะน�วสดที่เก็บได้ในรอบปี
  3) พันธุ์มะน�ว หม�ยถึง ต้นพันธุ์มะน�วที่นิยมปลูก ได้แก่  
พันธุ์แป้น พันธุ์ไข่ พันธุ์หนัง พันธุ์ด่�นเกวียน และพันธุ์ต�ฮิติ
	 3.2.6	 มังคุด	
  1) มังคุด หม�ยถึง มังคุดที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่�ง 
วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี
  2) ผลผลิตมังคุด หม�ยถึง ผลมังคุดสดที่เก็บได้ในรอบปี
  3) พันธุ์มังคุด หม�ยถึง ต้นพันธุ์มังคุดที่นิยมปลูก ได้แก่  
พันธุ์ก�ซิเนีย
	 3.2.7	 ทุเรียน
  1) ทุเรียน หม�ยถึง ทุเรียนที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ในระหว่�ง
วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี 

  2) ผลผลิตทุเรียน หม�ยถึง ผลทุเรียนสดที่เก็บได้ในรอบปี
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  3) พนัธุท์เุรยีน หม�ยถงึ ตน้พนัธุท์เุรยีนทีน่ยิมปลกู ไดแ้ก่ พนัธุห์มอนทอง  

พันธุ์ชะนี พันธุ์ก�้นย�ว พันธุ์กระดุม พันธุ์หลงลับแล-หลินลับแล

  4) อตัร�แปลงผลผลติทเุรยีน หม�ยถงึ ก�รเปรยีบเทยีบนำ�้หนกัของ 

ผลผลิตทุเรียน จ�กรูปลักษณะหน่ึงไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น ทุเรียนสด  

100 กิโลกรัม แปลงเป็นทุเรียนแช่แข็งเฉพ�ะเนื้อได้ 33.3 กิโลกรัม หรือ  

ทุเรียนสด 100 กิโลกรัม แปลงเป็นทุเรียนกวนได้ 16.67 กิโลกรัม เป็นต้น  

(ต�ร�งที่ 25)

ตารางที	่25	อัตราแปลงผลผลิตทุเรียน

 หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

ทุเรียนสด 100 ทุเรียนแช่แข็งเฉพ�ะเน้ือ 33.33 

ทุเรียนสด 100 ทุเรียนกวน 16.67 

ทุเรียนสด 100 ทุเรียนทอดกรอบ 10.00 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 3.2.8	 เงาะ

  1) เง�ะ หม�ยถึง เง�ะที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่ 1 

มกร�คม ถึง 31 ธันว�คมของปี 

  2) ผลผลิตเง�ะ หม�ยถึง ผลเง�ะสดที่เก็บได้ในรอบปี

  3) พนัธุเ์ง�ะ หม�ยถงึ ตน้พนัธุเ์ง�ะทีนิ่ยมปลูก ไดแ้ก ่พนัธุโ์รงเรยีน 

พันธุ์สีชมพู พันธุ์สีทอง และพันธุ์นำ้�ต�ลกรวด

  4) อัตร�แปลงผลผลิตเง�ะ หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบนำ้�หนัก

ของผลผลิตเง�ะ จ�กรูปลักษณะหนึ่งไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น เง�ะสด  

100 กิโลกรมั แปลงเปน็ เง�ะกระปอ๋งได ้74.63 กโิลกรมั เปน็ตน้  (ต�ร�งที ่26)
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ตารางที่	26	อัตราแปลงผลผลิตเงาะ
 หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

เง�ะสด 100 เง�ะกระป๋อง 74.63 

เง�ะสด 100 เง�ะสอดไส้สับปะรด 136.00 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 3.2.9	 ลองกอง

  1) ลองกอง หม�ยถึง ลองกองที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�ง

วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี 

  2) ผลผลิตลองกอง หม�ยถึง ผลลองกองสดที่เก็บได้ในรอบปี

 	 	3.2.10	ลิ้นจี่

  1) ลิ้นจี่ หม�ยถึง ลิ้นจี่ที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่ 1 

มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี

  2) ผลผลิตลิ้นจี่ หม�ยถึง ผลลิ้นจี่สดที่เก็บได้ในรอบปี

  3) พนัธุล์ิน้จี ่หม�ยถงึ ตน้พนัธุล์ิน้จีท่ีน่ยิมปลูก ไดแ้ก่ พันธุฮ์งฮวย 

พันธุ์โอวเฮียะ พันธุ์กิมเจ็ง พันธุ์จักรพรรดิ และพันธุ์ค่อม

  4) อัตร�แปลงผลผลิตลิ้นจี่ หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบนำ้�หนัก

ของผลผลิตลิ้นจี่ จ�กรูปลักษณะหนึ่งไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น ลิ้นจี่สด  

100 กโิลกรมั แปลงเปน็ลิน้จีก่ระปอ๋งได ้48 กิโลกรัม หรอื ลิน้จีส่ด 100 กโิลกรมั 

แปลงเป็นลิ้นจี่แห้งได้ 10 กิโลกรัม (ต�ร�งที่ 27)
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ตารางที	่27	อัตราแปลงผลผลิตลิ้นจี่

 หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

ลิ้นจี่สด 100 ลิ้นจี่กระป๋อง 48.00

ลิ้นจี่สด 100 ลิ้นจี่อบแห้ง 10.00 

ที่ม� : ลิ้นจี่กระป๋อง บริษัทลำ�ป�งฟู๊ด

 3.2.11	ลำาไย	
  1) ลำ�ไย หม�ยถึง ลำ�ไยที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่ 1 
มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี
  2) ผลผลิตลำ�ไย หม�ยถึง ผลลำ�ไยสดที่เก็บได้ในรอบปี
  3) พันธุ์ลำ�ไย หม�ยถึง ต้นพันธุ์ลำ�ไยที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์อีดอ 
พันธุ์สีชมพู พันธุ์อีแห้ว และพันธุ์เบี้ยวเขียว 
  4) อัตร�แปลงผลผลิตลำ�ไย หม�ยถึง ก�รเปรียบเทียบ 
นำ้�หนักผลผลิตลำ�ไย จ�กรูปลักษณะหนึ่งไปอีกรูปลักษณะหนึ่ง เช่น ลำ�ไยสด  
100 กโิลกรมั แปลงเปน็ลำ�ไยกระปอ๋งได ้55 กิโลกรมั หรอื ลำ�ไยสด 100 กโิลกรมั 

แปลงเป็น ลำ�ไยอบแห้งทั้งผลได้ 33.33 กิโลกรัม เป็นต้น  (ต�ร�งที่ 28)

ตารางที	่28	อัตราแปลงผลผลิตลำาไย
 หน่วย : กก.

ก่อนแปลงรูปผลผลิต หลังแปลงรูปผลผลิต

ลำ�ไยสด 100 ลำ�ไยกระป๋อง 55.00

ลำ�ไยสด 100 ลำ�ไยอบแห้งทั้งผล 33.33

ลำ�ไยสด 100 ลำ�ไยอบแห้งเฉพ�ะเนื้อ 10.00

ที่ม� : ลำ�ไยกระป๋อง บริษัทลำ�ป�งฟู๊ด
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 3.2.12	ส้มเขียวหวาน
  1) ส้มเขียวหว�น หม�ยถึง ส้มเขียวหว�นที่ยืนต้นอยู่ หรือ 
ปลูกใหม่ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คมของปี
  2) ผลผลิตส้มเขียวหว�น หม�ยถึง ผลส้มเขียวหว�นสดที่เก็บได้
ในรอบปี
  3) พันธุส์ม้เขยีวหว�น หม�ยถงึ ตน้พนัธุส์ม้เขยีวหว�นทีน่ยิมปลกู 
ได้แก่ พันธุ์บ�งมด พันธุ์โชกุน พันธุ์ส�ยนำ้�ผึ้ง 
	 3.2.13	ฝรั่ง	
  1) ฝรั่ง หม�ยถึง ฝรั่งที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่  
1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คมของปี
  2) ผลผลิตฝรั่ง หม�ยถึง ผลฝรั่งสดที่เก็บได้ในรอบปี
  3) พันธุ์ฝรั่ง หม�ยถึง ต้นพันธุ์ฝรั่งที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์กลม
ส�ลี่ และพันธุ์แป้นสีทอง
	 3.2.14	หอมแดง
  1) หอมแดง หม�ยถึง หอมแดงที่เพ�ะปลูกระหว่�งวันท่ี  
1 พฤษภ�คม ถึง 30 เมษ�ยนของปีถัดไป
  2) ผลผลิตหอมแดง หม�ยถึง หอมแดงแห้งมัดจุก ณ 7 วัน 
ที่เกษตรกรเก็บได้ในรอบปีก�รผลิต
  3)  ลักษณะของผลผลิตหอมแดง ได้แก่ หอมแดงสด หอมแดง
แห้งมัดจุก ณ 3 วัน ณ 5 วัน และ ณ 7 วัน เป็นต้น
  4) พันธุ์หอมแดง หม�ยถึง หัวพันธุ์หอมแดงที่นิยมปลูก ได้แก่  
พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์บ�งช้�ง
  5) อัตร�แปลงนำ้�หนักหอมแดง หม�ยถึง ผลผลิตหอมแดงสด 
ทั้งต้นรวมใบ 1 กิโลกรัม แปลงเป็นหอมแดงแห้ง ต�มระยะเวล�ต้ังแต่  
1-90 วัน (ต�ร�งที่ 29)
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ตารางที่	29	อัตราแปลงนำ้าหนัก	หอมแดง

นน.หอมแดง

(วัน)

นำ้าหนักมาตรฐานของหอมแดงตามระยะเวลา

1	วัน 3	วัน 7	วัน 14	วัน 21	วัน 30	วัน 60	วัน 90	วัน

สด 0.9379 0.8630 0.7495 0.6508 0.6137 0.5849 0.4820 0.3997 

1	วัน 1.0000 0.9202 0.7992 0.6939 0.6544 0.6237 0.5140 0.4262 

3	วัน 1.0868 1.0000 0.8685 0.7541 0.7111 0.6778 0.5586 0.4632 

7	วัน 1.2513 1.1514 1.0000 0.8683 0.8188 0.7804 0.6432 0.5333 

14	วัน 1.4411 1.3260 1.1516 1.0000 0.9430 0.8987 0.7407 0.6142 

21	วัน 1.5282 1.4062 1.2213 1.0605 1.0000 0.9531 0.7855 0.6513 

30	วัน 1.6035 1.4755 1.2814 1.1127 1.0493 1.0000 0.8241 0.6834 

60	วัน 1.9456 1.7903 1.5548 1.3501 1.2732 1.2134 1.0000 0.8292 

90	วัน 2.3463 2.1590 1.8750 1.6281 1.5353 1.4633 1.2059 1.0000 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร 

 3.2.15	กระเทียม

  1) กระเทียม หม�ยถึง กระเทียมที่เพ�ะปลูกระหว่�งวันที่  

1 พฤษภ�คม ถึงวันที่ 30 เมษ�ยนของปีถัดไป

  2) ผลผลิตกระเทียม หม�ยถึง กระเทียมแห้งมัดจุก ณ 90 วัน 

ที่เกษตรกรเก็บได้ในรอบปีก�รผลิต

  3) ลักษณะของผลผลติกระเทยีม ไดแ้ก ่กระเทยีมสด กระเทยีมแหง้  

ณ 30 วัน ณ 60 วัน และ ณ 90 วัน เป็นต้น

  4) พันธุ์กระเทียม หม�ยถึง หัวพันธุ์กระเทียมที่นิยมปลูก ได้แก่  

พันธุ์ศรีสะเกษ และพันธุ์เชียงใหม่

  5) อัตร�แปลงนำ้�หนักกระเทียม หม�ยถึง ผลผลติกระเทียมแห้ง

ทั้งต้นรวมใบ 1 กิโลกรัม ต�มระยะเวล�ตั้งแต่ 1-90 วัน (ต�ร�งที่ 30)
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ตารางที่	30	อัตราแปลงนำ้าหนัก	กระเทียม

นน.กระเทียม

(วัน)

นำ้าหนักมาตรฐานของกระเทียมตามระยะเวลา

1	วัน 3	วัน 7	วัน 14	วัน 21	วัน 30	วัน 60	วัน 90	วัน

สด 0.9142 0.7475 0.5878 0.4755 0.4168 0.3855 0.3602 0.3456

1	วัน 1.0000 0.8176 0.6423 0.5202 0.4560 0.4217 0.3940 0.3781

3	วัน 1.2231 1.0000 0.7863 0.6362 0.5577 0.5158 0.4819 0.4624

7	วัน 1.5554 1.2718 1.0000 0.8091 0.7092 0.6559 0.6129 0.5880

14	วัน 1.9225 1.5718 1.2360 1.0000 0.8765 0.8107 0.7575 0.7268

21	วัน 2.1932 1.7932 1.4101 1.1409 1.0000 0.9249 0.8641 0.8291

30	วัน 2.3713 1.9388 1.5245 1.2335 1.0812 1.0000 0.9343 0.8965

60	วัน 2.5380 2.0752 1.6317 1.3202 1.1572 1.0703 1.0000 0.9595

90	วัน 2.6452 2.1628 1.7006 1.3759 1.2061 1.1155 1.0422 1.0000

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 3.2.16	หอมหัวใหญ่	

  1) หอมหัวใหญ่ หม�ยถึง หอมหัวใหญ่ท่ีเพ�ะปลูก ระหว่�ง 

วันที่ 1 พฤษภ�คม ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป

  2) ผลผลิตหอมหัวใหญ่ หม�ยถึง หอมหัวใหญ่แห้งมัดจุก  

ณ 7 วัน ที่เกษตรกรเก็บได้ในรอบปีก�รผลิต

  3) ลักษณะของผลผลิตหอมหัวใหญ่ หม�ยถึง หอมหัวใหญ่สด 

หอมหัวใหญ่แห้งตัดจุก ณ 5 วัน ณ 7 วัน หรือไม่ตัดจุก เป็นต้น
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  4) พันธุ์หอมหัวใหญ่ หม�ยถึง เมล็ด/หัวพันธุ์หอมหัวใหญ่ 

ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ H60 พันธุ์RAM765 พันธุ์ซุปเปอร์เร็ก พันธุ์เดสเซก  

พันธุ์เยลโล-กร�เน็ก 33 พันธุ์เยลโล-กร�เน็ก429 และพันธุ์ซ�ว�น�-สวีท

  5) อัตร�แปลงนำ้�หนักหอมหัวใหญ่ (ไม่ตัดจุก และตัดจุก)  

หม�ยถงึ ผลผลติหอมหวัใหญต่ดัจดุแลว้ นำ้�หนกัสด 1 กโิลกรมั ต�มระยะเวล�

ตั้งแต่ 1-90 วัน (ต�ร�งที่ 31)

ตารางที	่31	อัตราแปลงนำ้าหนัก	หอมหัวใหญ่	(ไม่ตัดจุก)

นน.หอมหัวใหญ่

1	กก.
นำ้าหนักมาตรฐานของหอมหัวใหญ่(ไม่ตัดจุก)ตามระยะเวลา

1	วัน 3	วัน 7	วัน 14	วัน 21	วัน 30วัน 60	วัน 90	วัน(	วัน	)

สด 0.9396 0.8648 0.7780 0.7362 0.6961 0.6500 0.5932 0.4891

1	วัน 1.0000 0.9205 0.8280 0.7836 0.7408 0.6919 0.6314 0.5205

3	วัน 1.0864 1.0000 0.8996 0.8512 0.8048 0.7516 0.6859 0.5655

7	วัน 1.2077 1.1117 1.0000 0.9463 0.8947 0.8356 0.7625 0.6286

14	วัน 1.2763 1.1748 1.0568 1.0000 0.9455 0.8830 0.8058 0.6643

21	วัน 1.3498 1.2425 1.1177 1.0577 1.0000 0.9339 0.8522 0.7026

30	วัน 1.4454 1.3305 1.1968 1.1326 1.0708 1.0000 0.9126 0.7524

60	วัน 1.5839 1.4579 1.3115 1.2411 1.1734 1.0958 1.0000 0.8244

90	วัน 1.9212 1.7684 1.5908 1.5053 1.4233 1.3291 1.2129 1.0000

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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ตารางที่	32	อัตราแปลงนำ้าหนัก	หอมหัวใหญ่	(ตัดจุก)

นน.หอมหัวใหญ่

1	กก.
นำ้าหนักมาตรฐานของหอมหัวใหญ่	(ตัดจุก)ตามระยะเวลา

(	วัน	) 1	วัน 3	วัน 7	วัน 14	วัน 21	วัน 30	วัน 60	วัน 90	วัน

สด 0.9879 0.9705 0.9503 0.9179 0.8879 0.8396 0.6293 0.4222

1	วัน 1.0000 0.9824 0.9620 0.9292 0.8988 0.8499 0.6370 0.4274

3	วัน 1.0180 1.0000 0.9793 0.9459 0.9150 0.8651 0.6484 0.4351

7	วัน 1.0395 1.0212 1.0000 0.9659 0.9343 0.8835 0.6622 0.4443

14	วัน 1.0762 1.0572 1.0353 1.0000 0.9673 0.9146 0.6855 0.4600

21	วัน 1.1258 1.0930 1.0703 1.0338 1.0000 0.9456 0.7087 0.4755

30	วัน 1.1767 1.1559 1.1319 1.0933 1.0576 1.0000 0.7495 0.5029

60	วัน 1.5699 1.5422 1.5102 1.4588 1.4111 1.3342 1.0000 0.6710

90	วัน 2.3397 2.2985 2.2508 2.1741 2.1030 1.9885 1.4903 1.0000

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

 3.2.17	มันฝรั่ง

  1) มันฝรั่ง หม�ยถึง มันฝรั่งที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่  

1 พฤษภ�คม ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป

  2) ผลผลิตมันฝร่ัง หม�ยถึง หัวมันฝรั่งสดที่เก็บเกี่ยวได้ 

ในรอบปีเพ�ะปลูก

  3) พันธุ์มันฝรั่ง หม�ยถึง หัวพันธุ์มันฝรั่งที่นิยมปลูก ได้แก่  

พนัธุแ์อตแลนตกิ พนัธุเ์คนนเีบค พนัธุส์ปนุต�้ พนัธุอ์ลิสโตร ์พันธุเ์ทคนิคทเูบอร ์

พันธุ์อีเบน พันธุ์ไปค์ และพันธุ์เลดี้โรเซทต้�
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	 3.2.18	มะเขือเทศ	

  1) มะเขือเทศ หม�ยถึง มะเขือเทศผลสดที่เก็บเกี่ยวได้ในรอบปี

  2) ผลผลิตมะเขือเทศ หม�ยถึง ผลผลิตของมะเขือเทศผลสด 

ที่เก็บเกี่ยวระหว�่งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คมของปี

  3) มะเขอืเทศพนัธุโ์รงง�น หม�ยถงึ มะเขอืเทศพนัธุท์ีป่ลกูสำ�หรบั

ส่งเข้�โรงง�นอุตส�หกรรม รวมทั้งบริโภคผลสดด้วย สำ�หรับพันธุ์ที่นิยมปลูก 

ได้แก่ พันธุ์เบต้� เดลต้� ปีโต้94 เกษตรดอย ลูกท้อ ปีที2 ศรแดง ทับทิม  

สย�ม วีเอฟ134 พี882 พี502 พี600 เป็นต้น

  4) มะเขือเทศพันธุ์บริโภค หม�ยถึง มะเขือเทศพันธุ์ที่ปลูก 

สำ�หรับข�ยให้ผู้บริโภคทั่วไปนำ�ไปบริโภค สำ�หรับพันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่  

พนัธ์ุสดี�ทพิย ์เชอรี ่ร�ชนิ ีเพชรชมพ ูฟลอร�เดล และม�สเตอรเ์บอร3์ เป็นต้น

 3.2.19	คะน้า	แตงกวา	ถั่วฝักยาว	กะหลำ่าปลี	หน่อไม้ฝรั่ง	กระเจี๊ยบ

เขียว	 ข้าวโพดฝักอ่อน	หม�ยถึง คะน้� แตงกว� ถั่วฝักย�ว กะหลำ่�ปลี  

หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ข�้วโพดฝักอ่อน ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ระหว่�งวันที่ 

1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี

  1) ผลผลิตคะน้� แตงกว� ถั่วฝักย�ว กะหลำ่�ปลี หน่อไม้ฝรั่ง 

กระเจีย๊บเขยีว ข�้วโพดฝกัออ่น หม�ยถงึ ผลผลติของ คะน�้ แตงกว� ถัว่ฝกัย�ว 

กะหลำ่�ปลี หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ข้�วโพดฝักอ่อน ที่เก็บเกี่ยวได้ในรอบปี

เพ�ะปลูก

 3.2.20	 กล้วยไม้ หม�ยถึง กล้วยไม้ที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว�่ง 

วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31ธันว�คม ของปี

  1) ผลผลิตกล้วยไม้ หม�ยถึง ผลผลิตกล้วยไม้ที่เก็บได้ในรอบปี

เพ�ะปลูก

  2) ลักษณะของผลผลิตกล้วยไม้ หม�ยถึง ช่อดอก
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	 3.2.21	พริกไทย	

  1) พริกไทย หม�ยถึง พริกไทยที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ระหว่�ง

วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปี

  2) ผลผลิตพริกไทย หม�ยถึง พริกไทยดำ�แห้ง ที่เกษตรกรเก็บได้

ในรอบปี

  3) ลักษณะของผลผลิตพริกไทย หม�ยถึง พริกไทยดำ� พริกไทยข�ว

  4) พันธุ์พริกไทย หม�ยถึง เมล็ดและกิ่งพันธุ์พริกไทยที่นิยมปลูก  

ได้แก่ พันธุ์ม�เลย์ พันธุ์จันทบุรี พันธุ์ปะเหลียน พันธุ์ซ�ร�วัค และพันธุ์กระบี่

3.3�การผลิตปศุสัตว์�
 3.3.1	 สุกร	

  1) สุกร หม�ยถึง สุกรทุกพันธุ์ทั้งที่เป็นพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์แท้ 

พันธุ์ลูกผสม ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อข�ย ทำ�พันธุ์และบริโภคในรอบปีก�รผลิต

  2) ประเภทสุกร จัดแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

   2.1) ลูกสุกร หม�ยถึง สุกรที่มีอ�ยุตั้งแต่ 1 วัน จนถึงหย่�นม

เมื่ออ�ยุประม�ณ 1 เดือน

   2.2) สุกรขุน หม�ยถึง สุกรหลังหย่�นมที่เลี้ยงเพื่อขุนข�ย

สู่ตล�ด โดยปกติผู้เลี้ยงจะเริ่มคัดจ�กลูกสุกรหลังหย่�นม หรือซ้ือเมื่ออ�ยุ

ประม�ณ 1 - 2 เดือน หรือนำ้�หนักประม�ณ 7 - 20 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อเลี้ยง

เป็นสุกรขุน ซึ่งจะข�ยเมื่อมีอ�ยุประม�ณ 5 - 7 เดือน หรือนำ้�หนักประม�ณ 

80 - 110 กิโลกรัม
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   2.3) สุกรท่ีคัดไว้ทำ�พันธุ์ หม�ยถึง สุกรพันธุ์แท้ หรือพันธุ์

ผสม หลังหย่�นม ที่เกษตรกรคัดเลือกและเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่

พันธุ์ แต่อ�ยุยังไม่ถึง 7 เดือนหรือยังไม่เคยให้ลูกม�ก่อน

   2.4) สุกรแม่พันธุ์ หม�ยถึง สุกรเพศเมียที่เป็นแม่พันธุ์ซึ่งอยู่

ในระหว�่งตั้งท้อง หรือเคยให้ลูกม�แล้ว

   2.5) สกุรพอ่พนัธุ ์หม�ยถงึ สุกรเพศผูท้ีเ่ปน็พอ่พนัธุแ์ละมอี�ยุ

เกิน 7 เดือน มีก�รรีดนำ้�เชื้อสำ�หรับใช้ในก�รผสมเทียม หรือใช้ผสมพันธุ์กับ

สุกรแม่พันธุ์แล้ว

  3) ปริม�ณก�รผลิตสุกร หม�ยถึง จำ�นวนลูกสุกรที่เกิดและอยู่

รอดเกิน 24 ชั่วโมง ในรอบปีก�รผลิต 

  4) แม่พันธุ์ที่คลอดลูก หม�ยถึง สุกรแม่พันธุ์ที่คลอดลูก ในรอบ

ปีก�รผลิต

  5) อัตร�ก�รเกิดต่อปี หม�ยถึง จำ�นวนลูกสุกรที่เกิดต่อ 1 แม่ใน

รอบปีก�รผลิต 

  6) จำ�นวนครอก หม�ยถึง จำ�นวนครั้งที่แม่พันธุ์คลอดลูกในรอบ

ปีก�รผลิต 

  7) จำ�นวนตัวต่อครอก หม�ยถึง จำ�นวนลูกสุกร ที่เกิดจ�กก�ร

คลอดในแต่ละครั้งของแม่พันธุ์ที่คลอดลูก 

  8) สุกรพันธุ์ที่ปลดระว�ง หม�ยถึง สุกรที่ใช้เป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่

พันธุ์ม�แล้วชั่วระยะเวล�หนึ่งแล้วเตรียมคัดออกข�ย

  9) อตัร�แปลงนำ้�หนกัสกุร หม�ยถงึ สกุรมชีวีติ 1 ตวั คดินำ้�หนกั 

100 กิโลกรัม มีอัตร�แปลงเป็นซ�กสุกรชำ�แหละดังต�ร�งที่ 33

53

คำ�นิย�ม 
ข้อมูลสถิติการเกษตร



ตารางที่	33	อัตราแปลงสุกร

ซากสุกรชำาแหละ นำ้าหนัก	(กก.) ร้อยละ

ซากกินได้ 82.00 82.00

 เนื้อแดง 38.00 38.00

 ส�มชั้น 8.00 8.00

 ซี่โครงแผ่น 6.00 6.00

 ข� 7.50 7.50

 หนัง 2.50 2.50

 หัว 5.00 5.00

 มัน 8.00 8.00

 เศษเนื้อ 2.00 2.00

 กระดูกแข็ง 5.00 5.00

เครื่องในกินได้ 8.00 8.00

 ตับ 1.50 1.50

 หัวใจ 0.30 0.30

 กระเพ�ะ 0.50 0.50

 ปอด 1.00 1.00

 ไส้ 4.40 4.40

 ไต 0.30 0.30

สูญเสีย 10.00 10.00

รวม 100.00 100.00

ที่ม� : กรมปศุสัตว์
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 3.3.2	 โคนม

  1) โคนม หม�ยถึง โคนมเพศเมียที่เลี้ยงไว้เพื่อผลิตนำ้�นมดิบ 

  2) ประเภทโคนม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โคนมเพศเมีย 

และโคนมเพศผู้

   2.1) โคนมเพศเมีย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

    2.1.1) โคนมที่ยังไม่เคยให้นมหรือยังไม่เคยถูกรีดนม 

ม�ก่อน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

     2.1.1.1) ลูกโคนม หม�ยถึง ลูกโคท่ีมีอ�ยุ  

1 วัน จนถึงอ�ยุ 1 ปี

      2.1.1.2) โคนมรุน่ หม�ยถึง โคนมทีม่อี�ยตุัง้แต ่

1 ปีขึ้นไป ถึงก่อนผสมพันธุ์ 

     2.1.1.3) โคนมส�ว หม�ยถงึ โคนมทีไ่ดร้บัก�ร

ผสมพันธุ์แล้ว ทั้งนี้อ�จผสมติด หรือไม่ติดก็ต�ม และยังไม่เคยให้นม

    2.2.2)  แม่โคนม หม�ยถึง แม่โคที่รีดนมได้ หรือเคย 

ถูกรีดนมม�ก่อน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

      2.2.2.1) แมโ่คนมรีดนม หม�ยถงึ โคนมทีก่ำ�ลงั

ใหน้มหรอืรดีนมได ้ในรอบปกี�รผลติไม่ว�่จะเปน็โคทีเ่คยผ�่นก�รรดีนมม�แลว้ 

หรือเพิ่งจะรีดนำ้�นมได้เป็นครั้งแรกก็ต�ม 

      2.2.2.2) แม่โคแห้งนม (Dry) หม�ยถึง โคนม

ที่หยุดพักก�รให้นม เนื่องจ�กกำ�ลังท้องแก่ใกล้คลอดหรือว่�ผสมไม่ติด

     2.2.2.3) แม่โคพร้อมคัดทิ้ง หม�ยถึง โคนมที่

ให้นมม�ระยะหนึ่ง และมีอ�ยุม�กแล้ว ผู้เลี้ยงไม่ทำ�ก�รผสมพันธุ์ โดยค�ดว่�

จะคัดออก
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   2.2) โคนมเพศผู้ หม�ยถึง โคนมท่ีเป็นพ่อพันธ์ุหรือลูกโคนมเพศผู้ 
  3) พนัธุโ์คนม หม�ยถงึ พันธุโ์คนมท่ีม�จ�กส�ยเลอืดทีม่ลีกัษณะ
เฉพ�ะตัวของโคนมแต่ละส�ยเลือด ซึ่งจะชัดม�กน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคว�ม
บริสุทธิ์ของแต่ละส�ยเลือดนั้นๆ แบ่งออกเป็น 3 ส�ยพันธุ์ ดังนี้
   3.1) พันธุ์แท้ หม�ยถึง โคนมที่มีส�ยเลือดบริสุทธิ์ ส่วนใหญ ่
จะเป็นโคนมที่นำ�เข้�ม�จ�กต่�งประเทศ เช่น พันธุ์เรดเดน พันธุ์เรดซินดิ  
พันธุ์ซ�ฮิว�ล พันธุ์บร�วน์สวิส พันธุ์โฮลสไตน์-ฟรีเชียน เป็นต้น
   3.2) พันธุ์ลูกผสมข�ว-ดำ� หม�ยถึง โคนมลูกผสมระหว่�ง 
พนัธุโ์ฮลสไ์ตน-์ฟรีเชยีนกับส�ยพันธุอ์ืน่ เชน่ พันธุพ้ื์นเมือง พนัธุอ์เมรกินับร�หม์นั  
เป็นต้น
   3.3) พันธุ์ลูกผสมอื่นๆ หม�ยถึง โคนมลูกผสมระหว่�ง 
ส�ยเลือดต่�งกันทุกชนิด ยกเว้นพันธุ์ลูกผสมข�ว-ดำ�
  4) จำ�นวนโคนม ณ วันที่ 1 มกร�คม หม�ยถึง จำ�นวนโคทั้งหมด
ทุกเพศ ทุกช่วงอ�ยุและทุกส�ยพันธุ์ที่ยืนคอกอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม ทั้งนี้ไม่
รวมโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อ
  5) ปริม�ณก�รผลตินำ�้นมดบิ หม�ยถึง ปรมิ�ณนำ�้นมดบิทัง้หมด
ที่เกษตรกรผลิตได้ในรอบปีก�รผลิต
  6) ครวัเรอืนผูเ้ลีย้งโคนม หม�ยถงึ เกษตรกร บรษิทั หรอืหนว่ยง�น 
ที่เลี้ยงโคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
 3.3.3	 โคเนื้อ
  1) โคเนื้อ หม�ยถึง โคที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อ ใช้ง�น 
หรือวัตถุประสงค์อื่นไม่รวมโคนม
  2) ประเภทโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท
   2.1) ลูกโค หม�ยถึง โคเนื้ออ�ยุตั้งแต่ 1 วัน จนถึงอ�ยุ 1 ปี
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   2.2) โครุ่น หม�ยถึง โคเนื้อที่มีอ�ยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จนถึง
ก่อนผสมพันธุ์
   2.3) โคเนือ้แมพ่นัธุ ์หม�ยถงึ โคเนือ้เพศเมยีทีใ่ชเ้ปน็แมพ่นัธุ์
   2.4) โคเนื้อพ่อพันธุ์ หม�ยถึง โคเนื้อเพศผู้ที่ใช้เป็นพ่อพันธุ์
   2.5) โคขุน หม�ยถึง โคเนื้อทั้งเพศผู้และเพศเมียที่นำ�ม�ขุน
ด้วยอ�ห�รข้น หรืออ�ห�รเสริม เพื่อเพิ่มนำ้�หนัก สำ�หรับใช้เนื้อในก�รบริโภค 
โดยมีลักษณะก�รเลี้ยงแบบขังคอกหรือมีโรงเรือน 
  3) พันธุ์โคเนื้อ แบ่งออกเป็น 3 ส�ยพันธุ์ ดังนี้
   3.1) พันธุ์พื้นเมือง หม�ยถึง โคพื้นเมืองที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง 
สว่นใหญจ่ะปลอ่ยใหห้�กนิต�มธรรมช�ตหิรอืโคไลทุ่ง่ และมลีกัษณะประจำ�ถิน่ 
ซึ่งรวมถึงโคที่นำ�เข้�จ�กประเทศเพื่อนบ�้นที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย
   3.2) พันธุต์�่งประเทศ หม�ยถงึ โคทีม่สี�ยเลอืดเพยีงส�ยเลอืดเดยีว  
ซึง่จะเปน็โคเนือ้ทีน่ำ�เข�้ม�จ�กต�่งประเทศเปน็สว่นใหญ ่เชน่ อเมรกินับร�หม์นั  
ฮินดูบร�ซิล เดร้�ท์ม�สเตอร์ เป็นต้น
   3.3) พนัธ์ุลกูผสม หม�ยถงึ โคทีป่รบัปรงุพนัธุม์�จ�กก�รผสม
ข�้มส�ยพันธุ์
  4) ปริม�ณก�รผลติโคเนือ้ หม�ยถึง จำ�นวนลกูโคเนือ้ทีเ่กดิทัง้หมด 
และมีชีวิตอยู่รอดเกิน 24 ชั่วโมง ในรอบปีก�รผลิต 
  5) จำ�นวนโคเนือ้ ณ วนัที ่1 มกร�คม หม�ยถงึ จำ�นวนโคเนือ้ทกุเพศ  
ทุกส�ยพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม
  6) ครัวเรือนผู้เลี้ยงโคเนื้อ หม�ยถึง เกษตรกร บริษัท หรือ 
หน่วยง�นท่ีเล้ียงโคเนื้อ เพื่อบริโภคเนื้อ ใช้ง�นหรือวัตถุประสงค์อื่น  

ไม่รวมโคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

  7) อัตร�แปลงโคเนื้อ หม�ยถึง โคเนื้อมีชีวิต 1 ตัว คิดที่นำ้�หนัก 

350 กิโลกรัม มีอัตร�แปลงเป็นซ�กโคชำ�แหละ ดังต�ร�งที่ 34
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ตารางที่	34	อัตราแปลงโคเนื้อ

ซากโคชำาแหละ นำ้าหนัก	(กก.) ร้อยละ

เนื้อสันใน 4.10 1.17 

เนื้อสันนอก 14.60 4.17 

เนื้อสะโพก 44.21 12.63 

เนื้อข�หน้� 40.29 11.51 

เนื้อส�มชั้น 35.32 10.09 

มัน 12.64 3.61 

ไต 0.53 0.15 

ไส้ 11.20 3.20 

กระเพ�ะ 9.84 2.81 

ตับ ปอด หัวใจ 10.22 2.92 

เอ็น 1.54 0.44 

หัวและลิ้น 16.00 4.57 

ข้อข� 5.95 1.70 

ห�ง 1.65 0.47 

น่อง 6.62 1.89 

กระดูก 28.98 8.28 

หนัง 26.64 7.61 

สูญเสีย 79.73 22.78 

รวม 350.00 100.00 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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 3.3.4	 กระบือ

  1) กระบือ หม�ยถึง กระบือที่เกษตรกรเล้ียงไว้เพื่อบริโภคเน้ือ 

ใช้ง�นท�งก�รเกษตร หรือวัตถุประสงค์อื่น 

  2) ประเภทกระบือ แบ่งออกเป็น 

   2.1) ลูกกระบือ หม�ยถึง กระบืออ�ยุ 1 วันจนถึงอ�ยุ 1 ปี 

   2.2) กระบือรุ่น หม�ยถึง กระบือที่มีอ�ยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

จนถึงก่อนผสมพันธุ ์

   2.3) กระบอืพอ่พันธุ ์หม�ยถงึ กระบอืเพศผูท้ีใ่ชเ้ป็นพอ่พนัธุ์

   2.4) กระบือแม่พันธุ์ หม�ยถึง กระบือเพศเมียที่ใช้เป็น 

แม่พันธุ์

  3) ปรมิ�ณก�รผลติกระบอื หม�ยถงึ จำ�นวนลกูกระบอืทีเ่กดิและ

อยู่รอดเกิน 24 ชั่วโมง ในรอบปีก�รผลิต 

  4) จำ�นวนกระบือ ณ วันที่ 1 มกร�คม หม�ยถึง จำ�นวนกระบือ

ทุกเพศ ทุกส�ยพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม

  5) ครัวเรือนผู้เลี้ยงกระบือ หม�ยถึง เกษตรกร บริษัท หรือ 

หนว่ยง�นทีเ่ลีย้งกระบอื เพือ่บรโิภคเนือ้ ใชง้�นท�งก�รเกษตรและวตัถปุระสงค์

อื่น ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

  6) อัตร�แปลงนำ้�หนักกระบือหม�ยถึง กระบือมีชีวิต 1 ตัว  

คิดนำ้�หนัก 500 กิโลกรัม มีอัตร�แปลงเป็นซ�กกระบือชำ�แหละ  

ดังต�ร�งที่ 35
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ตารางที่	35	อัตราแปลงกระบือ

ซากกระบือชำาแหละ นำ้าหนัก	(กก.) ร้อยละ

เนื้อสันใน 4.70 0.94

เนื้อสันนอก 15.85 3.17

เนื้อสะโพก 50.30 10.06

เนื้อข�หน้� 54.20 10.84

เนื้อส�มชั้น 42.85 8.57

มัน 12.70 2.54

ไต 0.85 0.17

ไส้ 13.25 2.65

กระเพ�ะ 18.45 3.69

ตับ ปอด หัวใจ 14.35 2.87

เอ็น 2.20 0.44

หัวและลิ้น 25.65 5.13

ข้อข� 8.50 1.70

ห�ง 0.80 0.16

น่อง 7.85 1.57

กระดูก 37.90 7.58

หนัง 57.90 11.58

สูญเสีย 131.70 26.34

รวม 500.00 100.00

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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	 	 3.3.5	ไก่เนื้อ

  1) ไกเ่นือ้ หม�ยถงึ ไกพ่นัธุเ์นือ้ทกุส�ยพนัธุ ์ยกเวน้ไกส่�มส�ยพนัธุ ์ 

ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อข�ยและบริโภคเนื้อ

  2) ปริม�ณก�รผลิตไก่เนื้อ หม�ยถึง จำ�นวนไก่เนื้อทั้งหมดที่

เกษตรกรเลี้ยงและข�ยในรอบปีก�รผลิต

  3) จำ�นวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกร�คม หม�ยถึง จำ�นวนไก่เนื้อ 

ทุกช่วงอ�ยุที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในโรงเรือน ณ วันที่ 1 มกร�คม

  4) ครวัเรอืนผูเ้ลีย้งไกเ่นือ้ หม�ยถึง เกษตรกร บรษิทั หรอืหนว่ยง�น  

ที่ทำ�ก�รเลี้ยงไก่เนื้อทุกส�ยพันธุ์ยกเว้นไก่ส�มส�ยพันธุ์ ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป

  5) อัตร�แปลงไก่เนื้อ หม�ยถึง ไก่เนื้อมีชีวิต 1 ตัว คิดนำ้�หนัก  

2 กิโลกรัม มีอัตร�แปลงเป็นซ�กไก่เนื้อชำ�แหละ ดังต�ร�งที่ 36

ตารางที	่36	อัตราแปลงไก่เนื้อ

ซากไก่เนื้อชำาแหละ นำ้าหนัก	(กก.) ร้อยละ

ซากกินได้ 1.26 62.88 

 ข�และน่อง 0.40 20.17 

 หน้�อก 0.31 15.47 

 หลังและคอ 0.28 14.12 

 ปีก 0.15 7.40 

 หนัง 0.10 4.98

 มันหน้�ท้อง 0.02 0.74

เครื่องในกินได้ 0.18 9.07

 หัวใจ 0.01 0.46
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ซากไก่เนื้อชำาแหละ นำ้าหนัก	(กก.) ร้อยละ

 ตับ 0.04 2.11

 กึ๋น 0.06 3.00

 คอ 0.07 3.50

สูญเสีย 0.56 28.05

รวม 2.00 100.00

ที่ม� : กรมปศุสัตว์

 3.3.6	 ไก่ไข่
  1) ไก่ไข่ หม�ยถึง ไก่พันธุ์ไข่ ที่เกษตรกรเลี้ยงเพื่อผลิตไข่สำ�หรับ
จำ�หน่�ย หรือบริโภค
  2) จำ�นวนไกไ่ข ่ณ วนัที ่1 มกร�คม หม�ยถงึ จำ�นวนไกไ่ขท่กุชว่ง
อ�ยปุระกอบดว้ยลกูไกไ่ข ่ไกส่�ว แมไ่กใ่หไ้ข ่ทีเ่กษตรกรเลีย้งไวใ้นโรงเรอืนหรอื
ยืนกรง ณ วันที่ 1 มกร�คม 
  3) ปรมิ�ณก�รผลติไขไ่ก ่หม�ยถงึ จำ�นวนไขไ่กท่ัง้หมดทีเ่กษตรกร
ได้รับ ในรอบปีก�รผลิต
  4) ครวัเรอืนผู้เล้ียงไกไ่ข ่หม�ยถงึ เกษตรกร บรษิทั หรอืหนว่ยง�น  
ที่เลี้ยงไก่ไข่ ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
	 3.3.7	 ไก่พื้นเมือง
  1) ไก่พื้นเมือง หม�ยถึง ไก่พันธุ์พื้นบ้�นที่เกษตรกรเลี้ยง 
ไว้เพื่อข�ยหรือบริโภคเนื้อและไข่
  2) จำ�นวนไก่พื้นเมือง ณ วันที่ 1 มกร�คม หม�ยถึง จำ�นวน 
ไก่พื้นเมืองทั้งหมดทุกส�ยพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม 
  3) ปริม�ณก�รผลิตไก่พื้นเมือง หม�ยถึง จำ�นวนไก่พื้นเมือง 
ทั้งหมดที่เกษตรกรข�ยหรือฆ่� เพื่อก�รบริโภคในรอบปีก�รผลิต

ตารางที่	36	อัตราแปลงไก่เนื้อ	(ต่อ)
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  4) ครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หม�ยถึง เกษตรกร บริษัท หรือ

หน่วยง�นที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

 	 3.3.8	เป็ดเนื้อ

  1) เปด็เนือ้ หม�ยถงึ เปด็พนัธุเ์นือ้ทกุส�ยพันธุ ์ท่ีเกษตรกรเลีย้งไว ้

เพื่อข�ยและหรือบริโภค แต่ไม่รวมเป็ดพันธุ์ไข่เพศผู้

  2) จำ�นวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกร�คม หม�ยถึง จำ�นวนเป็ดเนื้อ

ท้ังหมดทุกส�ยพันธุ์และทุกช่วงอ�ยุที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ ณ วันที่ 1 มกร�คม  

ไม่รวมเป็ดพันธุ์ไข่เพศผู้ และเป็ดเทศ

  3) ปริม�ณก�รผลิตเป็ดเนื้อ หม�ยถึง จำ�นวนเป็ดเนื้อทั้งหมด 

ทุกส�ยพนัธุ ์ทีเ่กษตรกรเลีย้ง และข�ยหรอืบรโิภคในครวัเรอืน ในรอบปกี�รผลิต

  4) ครัวเรือนผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อ หม�ยถึง เกษตรกร บริษัท หรือ 

หน่วยง�นที่เลี้ยงเป็ดเนื้อตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

  5) อัตร�แปลงนำ้�หนักเป็ดเนื้อ หม�ยถึง เป็ดเน้ือมีชีวิต 1 ตัว 

คดิทีน่ำ�้หนกั 3.20 กิโลกรมั มอีตัร�แปลงเปน็ซ�กเปด็เนือ้ชำ�แหละ ดงัต�ร�งที ่37

ตารางที	่37	อัตราแปลงเป็ดเนื้อ

ซากเป็ดเนื้อชำาแหละ นำ้าหนัก	(กก.) ร้อยละ

ซากกินได้ 2.47 77.27

 เนื้อส่วนหลัง 0.45 14.20

 เนื้ออก 0.85 26.40

 โครงกระดูก 0.59 18.50

 ปีก 0.37 11.60

 ข� 0.37 11.70

 น่อง 0.33 10.40
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ซากเป็ดเนื้อชำาแหละ นำ้าหนัก	(กก.) ร้อยละ

 คอ 0.23 7.20

เครื่องในกินได้ 0.51 15.78

 ตับ 0.07 2.21

 กึ๋น + กระเพ�ะ 0.12 3.78

 ไขมันช่องท้อง 0.06 1.90

 ระบบท�งเดินอ�ห�ร 0.25 7.89

สูญเสีย 0.22 7.00

รวม 3.20 100.00

ที่ม� : กรมปศุสัตว์

	 3.3.9	 เป็ดไข่	

  1) เป็ดไข่ หม�ยถึง เป็ดพันธุ์ไข่ทุกส�ยพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงเพื่อ

ผลิตไข่

  2) จำ�นวนเปด็ไข ่ณ วนัที ่1 มกร�คม หม�ยถึง จำ�นวนเปด็พนัธุไ์ข่  

ทกุส�ยพนัธุ ์ทกุช่วงอ�ยทุีเ่กษตรกรเลีย้งในโรงเรอืน หรอืไลทุ่ง่ ณ วนัที ่1 มกร�คม

  3) ปรมิ�ณก�รผลติไขเ่ปด็ หม�ยถงึ จำ�นวนผลผลิตไข่เป็ดทัง้หมด 

ที่เกษตรกรได้รับในรอบปีก�รผลิต

  4) ประเภทของเป็ดไข่ 

   4.1) เปด็ไขท่ีย่งัไมใ่หไ้ข ่หม�ยถงึ เปด็พนัธุไ์ขท่ีย่งัไมเ่คยใหไ้ข่

ม�ก่อน หรือเป็ดส�ว

   4.2) เป็ดไข่ที่ให้ไข่ได้ หม�ยถึง เป็ดพันธุ์ไข่ที่เคยให้ไข่ได้แล้ว 
แม้ว�่ในวันสำ�รวจจะให้ไข่หรือไม่ให้ไข่ก็ต�ม

ตารางที่	37	อัตราแปลงเป็ดเนื้อ	(ต่อ)
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   4.3) เปด็ไขท่ีป่ลดระว�ง หม�ยถงึ เปด็ไขท่ีใ่หไ้ขม่�ระยะหนึง่ 
และไม่ส�ม�รถให้ไข่ได้อีก หรือให้ไข่น้อยม�กจนไม่คุ้มทุน จึงถูกคัดออกข�ย 
  5) ครัวเรือนผู้เลี้ยงเป็ดไข่ หม�ยถึง เกษตรกร บริษัท หรือ 
หน่วยง�นที่เลี้ยงเป็ดไข่ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

3.4�การผลิตประมง

	 3.4.1	 กุ้งทะเล หม�ยถึง กุ้งข�วแวนน�ไม และกุ้งกุล�ดำ� 
  1) ก�รเลี้ยงกุ้งทะเล หม�ยถึง กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจในก�รเลี้ยง
กุ้งทะเล ตั้งแต่วัยอ่อนจนถึงขน�ดที่ต้องก�ร โดยมีก�รควบคุมดูแล ซึ่งจะให้
อ�ห�รหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ไม่รวมก�รเพ�ะฟักและ/หรือก�รอนุบ�ล
  2) ประเภทของก�รเลี้ยง หม�ยถึง วิธีก�รเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   2.1) แบบธรรมช�ติ หม�ยถึง ก�รเล้ียงกุ้งที่มีก�รปล่อยนำ้�
จ�กแหล่งนำ้�ธรรมช�ติเข้�น�กุ้ง เพื่อรับเอ�ลูกกุ้งและอ�ห�รธรรมช�ติเข้�ม�
กกัไวภ้�ยในบ่อเลีย้ง โดยใชพ้นัธุกุ้์งจ�กธรรมช�ตเิท�่นัน้ และไมม่กี�รให้อ�ห�ร
   2.2) แบบกึ่งพัฒน� หม�ยถึง ก�รเลี้ยงกุ้งที่มีลักษณะคล้�ย
กบัก�รเลีย้งแบบธรรมช�ต ิแตม่กี�รซือ้พนัธุก์ุง้จ�กโรงเพ�ะฟกัลงปลอ่ยเสรมิใน
อตัร�เบ�บ�ง มกี�รใหอ้�ห�รสมทบ อ�จมเีครือ่งเตมิอ�ก�ศ เพือ่เพิม่ออกซเิจน
หรือไม่ก็ได้ 
   2.3) แบบพฒัน� หม�ยถงึ ก�รเลีย้งกุง้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่

เข้�ช่วย มีระบบถ�่ยเทนำ้� ควบคุมโรค และมีระบบก�รจัดก�รที่ดี ใช้พันธุ์กุ้ง

จ�กโรงเพ�ะฟักเท่�นั้น โดยปล่อยในอัตร�ที่หน�แน่น ให้อ�ห�รทุกวันๆ ละ 

3-5 ครั้ง มีก�รใช้เครื่องเติมอ�ก�ศเพื่อเพิ่มออกซิเจนและมีก�รดูแลเอ�ใจใส่

อย่�งใกล้ชิด
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  3) เน้ือที่ฟ�ร์มเลี้ยงกุ้งทะเล หม�ยถึง เนื้อที่ทั้งหมดที่ใช้เลี้ยง

กุ้งทะเล ได้แก่ เนื้อที่บ่อเลี้ยง บ่อพักนำ้� บ่อบำ�บัดนำ้�เสีย บ่อเก็บเลน คันดิน

ขอบบ่อ รวมถึงอ�ค�รสิ่งปลูกสร้�ง เช่น บ้�นพักอ�ศัยในบริเวณฟ�ร์มเลี้ยงกุ้ง  

มีหน่วยเป็นไร่

  4) เน้ือทีเ่ลีย้งกุง้ทะเล หม�ยถงึ ขน�ดของพืน้ทีผ่วินำ�้ โดยไมร่วม

ขอบบ่อที่ใช้เลี้ยงกุ้งทะเล

  5) ปริม�ณก�รผลิตกุ้งทะเล หม�ยถึง ผลผลิตกุ้งทะเลที่จับได้

ทั้งหมด ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อข�ยในรอบปีก�รผลิต 

  6) บ่อพักนำ้� หม�ยถึง บ่อที่ใช้ในก�รถ่�ยเท หรือปรับสภ�พนำ้� 

ทั้งนี้ ไม่มีจุดประสงค์จะใช้บ่อนั้น เป็นบ่อเลี้ยง

  7) บ่อที่ทิ้งร้�ง หม�ยถึง บ่อที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ในก�รเลี้ยงม�

ก่อน หรือเคยใช้แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ม�น�นติดต่อกันเกินกว่� 5 ปี

  8) อัตร�ก�รปล่อย หม�ยถึง จำ�นวนตัวของพันธุ์กุ้งทะเลที่ปล่อย

ลงเลี้ยงในบ่อต่อไร่

 3.4.2 ปลานำ้าจืด

  1) ปล�นิล หม�ยถึง ปล�นิลทุกส�ยพันธุ์ เช่น ปล�นิลจิตรลด�
หรือปล�นิลดำ� ปล�นิลแดงหรือปล�ทับทิม
  2) ปล�ดุก หม�ยถึง ปล�ดุกทุกส�ยพันธุ์ เช่น ปล�ดุกด้�น  
ปล�ดุกอุย ปล�ดุกบิ๊กอุย และปล�ดุกเทศ หรือปล�ดุกรัสเซีย
  3) เนื้อที่เลี้ยงปล�นำ้�จืด หม�ยถึง ขน�ดของพื้นที่ผิวนำ้� โดยไม่
รวมขอบบ่อที่ใช้เลี้ยงปล�นำ้�จืด
  4) ปริม�ณก�รผลิตปล�นำ้�จืด หม�ยถึง ผลผลิตปล�นำ้�จืดที่จับ
ได้ทั้งหมด ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อข�ยและหรือบริโภคในรอบปีก�รผลิต 
  5) ฟ�รม์ผูเ้ลีย้งปล�นำ�้จดื หม�ยถงึ หนว่ยจดัก�รในก�รเลีย้งสตัวน์ำ�้ 

ซ่ึงในครัวเรือนหน่ึง ๆ  หรือบุคคลหน่ึง หรือนิติบุคคล อ�จมีก�รเล้ียงหล�ยฟ�ร์มก็ได้
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ก�รศึกษ�ต้นทุนก�รผลิตเป็นก�รศึกษ�ต�มหลักเศรษฐศ�สตร์ 

เป็นก�รคิดค่�ใช้จ่�ยเฉพ�ะที่เป็นร�ค�ตล�ด รวมถึงก�ร

ประเมินร�ค�ค่�ใช้จ่�ยชนิดนั้นที่มิได้มีก�รซื้อข�ย(ได้ฟรี)ด้วย สำ�หรับ

โครงสร้�งต้นทุนก�รผลิตสินค้�เกษตรประกอบด้วย ต้นทุนผันแปร แยกเป็น  

ค่�แรงง�น ค่�วัสดุ ค่�เสียโอก�สเงินลงทุน และต้นทุนคงที่ ซึ่งแยกเป็น  

ค่�เช�่ที่ดิน ค่�เสื่อมร�ค�อุปกรณ์ก�รเกษตร ค่�เสียโอก�สอุปกรณ์ก�รเกษตร 

ต้นทุนก่อนให้ผลของไม้ผลไม้ยืนต้น หรือถ้�เป็นด้�นปศุสัตว์ โดยเฉพ�ะ 

สตัวใ์หญ ่เชน่ โคนม กจ็ะคดิค�่เสือ่มร�ค�พนัธุส์ตัว ์และค�่เสยีโอก�สพนัธุส์ตัว ์

เป็นต้น  

4.1� นิยามทั่วไป

	 4.1.1	 ต้นทุนการผลิต หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยหรือมูลค่�ก�รใช้ปัจจัยก�ร

ผลิต ทั้งประเภทปัจจัยผันแปร และปัจจัยคงที่ ที่นำ�ม�ใช้ในก�รประกอบก�ร

ผลิตเพื่อให้ก�รผลิตดำ�เนินไปจนสิ้นสุดกระบวนก�รผลิตในช่วงเวล� หรือรุ่น

ก�รผลิตหนึ่งๆ ที่กำ�หนด

 4.1.2	 ต้นทุนทั้งหมด หม�ยถึง ผลรวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดของต้นทุน

ผันแปร และต้นทุนคงที่ ทั้งที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด

บทที่ 4
นิยามต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
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 4.1.3	 ต้นทุนผันแปร หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับก�รผลิตที่ส�ม�รถ

เปลี่ยนแปลงขน�ดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต เพื่อเปลี่ยนแปลงขน�ดของผลผลิต

ในแต่ละก�รผลิตหนึ่งๆ กล่�วคือ ในก�รผลิตหนึ่งๆ ถ้�เพิ่มหรือลดปัจจัยก�ร

ผลิต ก็จะส่งผลให้ได้รับปริม�ณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง นั่นเอง

	 4.1.4	 ต้นทุนคงที่	หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตแต่ละช่วงหรือรุ่นของ

ก�รผลิตหนึ่งๆ เป็นก�รผลิตระยะสั้น ปัจจัยที่ใช้ประกอบก�รผลิตบ�งส่วนมี

สภ�พคงที่ ปัจจัยเหล่�น้ีไม่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงขน�ดก�รผลิตได้ ไม่ว่�จะมี

ก�รผลิตม�กหรือน้อย หรือไม่มีก�รผลิตเลยก็ต�ม ปัจจัยก�รผลิตชนิดนี้จะยัง

มอียู ่เชน่ ค�่เช�่ทีด่นิ ค�่เสือ่มร�ค�อปุกรณก์�รเกษตร ค�่เสียโอก�สเงนิลงทนุ

อุปกรณ์ก�รเกษตร ค่�ประกันภัยผลผลิต เป็นต้น

 4.1.5 ต้นทุนที่เป็นเงินสด หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่ได้จ่�ยไปเป็นเงินสดใน

ก�รนำ�ปัจจัยก�รผลิตม�ใช้ประกอบก�รผลิตในช่วง หรือรุ่นของก�รผลิตนั้นๆ 

เช่น ค�่ปุ๋ย ค่�ย� ค่�พันธุ์ ค่�อ�ห�ร เป็นต้น 

 4.1.6	 ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดหรือต้นทุนประเมิน หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่

ไม่ได้จ่�ยเป็นเงินสดแต่ต้องประเมินให้เป็นตัวเงินในก�รนำ�ปัจจัยก�รผลิตม�

ประกอบก�รผลติในชว่ง หรอืรุน่ของก�รผลติหนึง่ๆ ซ่ึงอ�จเปน็ค�่ใชจ้�่ยทีต่อ้ง

ประเมินจ�กก�รใช้ปัจจัยที่มิได้ใช้เงินซื้อ เช่น แรงง�นในครัวเรือน ปุ๋ยคอกใน

ฟ�ร์ม ค�่ใช้ที่ดินของตนเอง รวมทั้งค่�ใช้จ่�ยในรูปของค่�เสื่อมร�ค� และค�่

เสียโอก�ส เป็นต้น

	 4.1.7	 คา่เสียโอกาสเงนิลงทนุ	หม�ยถึง ค�่ใช้จ�่ยที่ประเมนิจ�กต้นทุน

ผันแปร เพื่อนำ�ม�คิดค่�เสียโอก�สในก�รนำ�เงินม�ลงทุนในกิจกรรมก�รผลิต

สินค้�ในแต่ละช่วงเวล�หรือฤดูก�รผลิต แทนที่จะนำ�เงินนั้นไปลงทุน เพื่อห�

ร�ยได้ท�งอื่นซึ่งจะได้ผลตอบแทนเช่นกัน หรือเรียกอีกอย่�งหนึ่งว่� ต้นทุน

ท�งเลือก 
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 4.1.8	 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยท่ีเกิดขึ้นจ�กก�ร

ประเมนิแล้วกระจ�ยมลูค�่ของทรพัยส์นิทีใ่ชง้�นไปสูแ่ตล่ะชว่งก�รผลติ ตลอด

อ�ยุก�รใช้ง�นของทรัพย์สินนั้น

	 4.1.9	 คา่เสยีโอกาสการลงทุนในทรพัยส์นิ หม�ยถงึ ค�่ใชจ้�่ยทีป่ระเมนิ

ขึ้นจ�กก�รเสียโอก�สนำ�เงินไปลงทุนจัดซื้อจัดห�ทรัพย์สินต�่งๆ เพื่อนำ�ไปใช้

ในกจิกรรมก�รผลติสนิค�้นัน้ในแตล่ะชว่งหรอืฤดกู�รผลติ แทนทีจ่ะนำ�เงนินัน้

ไปลงทุน เพื่อห�ร�ยได้ท�งอื่นซึ่งจะได้ผลตอบแทนเช่นกัน

4.2�นิยามของต้นทุนการผลิตพืช

 4.2.1 กิจกรรมการผลิต	 หม�ยถึง กิจกรรมต่�งๆ ที่ได้ดำ�เนินก�ร

เพื่อให้ขบวนก�รผลิตดำ�เนินไปตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนก�รผลิต  

แยกเป็น

  4.2.1.1	 การเตรียมดิน หม�ยถึง กิจกรรมในก�รเตรียมพื้นที่ให้

พร้อมจนส�ม�รถปลูกพืชได้ เช่น ไถดะ ไถแปร คร�ด ยกร่อง สำ�หรับพืชไร่ ถ�้

เป็นไม้ผลไม้ยืนต้น กิจกรรม เช่น ยกร่อง ชักร่อง ขุดหลุม ซึ่งขั้นตอนจะแตก

ต�่งต�มชนิดพืช ทั้งนี้จะไม่รวมก�รบุกเบิกป่� หรือขุดตอ

  4.2.1.2	 การปลกู	หม�ยถงึ กจิกรรมในชว่งก�รปลกู โดยนำ�เมลด็

พันธุ์ กิ่งพันธุ์ ท่อนพันธุ์ หรือต้นกล้�พันธุ์ ปลูกลงในแปลงที่เตรียมดินไว้แล้ว

  4.2.1.3	 การดแูลรกัษา หม�ยถงึ กจิกรรมทีไ่ดด้ำ�เนนิก�รในชว่ง

หลังก�รปลูกพืชแล้วจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ ด�ยหญ้� พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ฉีด

พ่นย�และหรือส�รเคมีกำ�จัดวัชชพืชและศัตรูพืช ให้นำ้� ตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น 

 	 4.2.1.4	 การเก็บเกี่ยว หม�ยถึง กิจกรรมที่ดำ�เนินก�รในช่วง

ที่ผลผลิตได้ขน�ดส�ม�รถเก็บเกี่ยวได้แล้ว และหรือหลังก�รเก็บเกี่ยวซึ่งอ�จ
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ต้องปรับแต่งแปรรูปเบื้องต้นจนได้รูปผลผลิตต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดก่อนขน

ออกจำ�หน่�ย เช่น เก็บเกี่ยว ตัด นวดหรือสีฝัด มัด กำ� เป็นต้น 

 4.2.2	 ค่าวัสดุการเกษตรและอื่นๆ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับวัสดุสิ้น

เปลืองที่ใช้หมดไปภ�ยใน 1 ปี หรือใช้หมดไปในฤดูเพ�ะปลูก/ปีก�รผลิต

 4.2.3	 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร	หม�ยถึง ค�่ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�ร

ซอ่มแซมอปุกรณก์�รเกษตรทีช่ำ�รุดใหส้�ม�รถใชง้�นไดต้�มปกต ิโดยไมม่ผีลตอ่

ก�รขย�ยอ�ยุใช้ง�นของอุปกรณ์ก�รเกษตรชนิดนั้น เช่น เครื่องสูบนำ้� เครื่อง

พ่นย�ฯ เป็นต้น

 4.2.4	 ต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผล หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยหรือมูลค่�ก�รใช้ 

ปัจจัยก�รผลิต ท้ังประเภทปัจจัยผันแปร และปัจจัยคงที่ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 

ปลูกจนถึงช่วงก่อนให้ผลผลิตของไม้ผลไม้ยืนต้น 

4.3�นิยามของต้นทุนการผลิตปศุสัตว์

 4.3.1 ค่าแรงงาน แบ่งต�มลักษณะกิจกรรม เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1) ค่�แรงง�นในก�รเลี้ยง หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับกิจกรรม 

ก�รเล้ียงปศุสัตว์ชนิดนั้น ได้แก่ ก�รผสมอ�ห�ร ก�รขนอ�ห�ร เตรียมและ 

ให้อ�ห�ร นำ้� ทำ�คว�มสะอ�ดโรงเรือน ให้ย�รักษ�โรค ทำ�วัคซีน ดูแลรักษ� 

และอื่นๆ 

  2) ค่�แรงง�นในก�รเก็บผลผลิต หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับ

กิจกรรมก�รเก็บผลผลิตของปศุสัตว์ ได้แก่ คัดขน�ด จับ ชั่ง สำ�หรับสุกร 

และไก่เนื้อ เก็บไข่ คัดชั้นคุณภ�พและขน�ดไข่ บรรจุไข่ สำ�หรับไก่ไข่และ 

เป็ดไข่ ทำ�คว�มสะอ�ดตัวแม่โคเพื่อเตรียมรีดนม และก�รรีดนม สำ�หรับโคนม 

เป็นต้น
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 4.3.2	 ค่าผสมพันธุ์ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับก�รผสมเทียมสัตว์ 

	 4.3.3	 ค่าอาหาร หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับค่�อ�ห�รผสม และ 

อ�ห�รสำ�เร็จรูปที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ผลิตตลอดรุ่นหรือระยะของก�รผลิต

  1)	 อาหารผสม หม�ยถึง อ�ห�รที่ได้ทำ�ก�รผสมวัตถุดิบที่บด

ละเอียดแล้วหล�ยๆ อย�่ง คลกุเคล�้ใหเ้ข�้กนั โดยจะเติมย�ปฏิชีวนะ, วิต�มนิ, 

แร่ธ�ตุ ลงไปต�มคว�มต้องก�รของปศุสัตว์ชนิดนั้นๆ วัตถุดิบที่ใช้ผสม ได้แก่ 

รำ� ปล�ยข้�ว ก�กถั่วเหลือง ปล�ป่น ข้�วโพด เป็นต้น

  2)	อาหารสำาเร็จรูป หม�ยถึง อ�ห�รที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้เลี้ยงสัตว์

ได้โดยไม่ต้องนำ�วัตถุดิบต่�งๆ ม�ผสมอีก มีทั้งอ�ห�รสำ�เร็จรูปแบบเป็นผง  

และแบบเป็นเม็ด ซึ่งแบบเป็นเม็ดก็คือก�รนำ�เอ�อ�ห�รที่ได้ผสมสำ�เร็จแล้ว  

ไปผ�่นกรรมวธิกี�รอดัเมด็และส�ม�รถกำ�หนดขน�ดต�่งๆ ต�มอ�ยขุองปศสุตัว์

ชนิดนั้นๆ ได้

	 4.3.4	 หัวอาหาร หม�ยถึง อ�ห�รทีป่ระกอบดว้ยโปรตนีสงูทีไ่ดจ้�กพชื, 

สัตว์, ไวต�มิน, แร่ธ�ตุและย�ต่�งๆ ผสมกัน เช่น ก�กถั่วลิสง ก�กถั่วเหลือง  

ปล�ป่น และใบกระถิน เมื่อจะใช้ผู้เลี้ยงต้องนำ�วัตถุดิบอ�ห�รอย่�งอื่น 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์ที่ให้พลังง�นสูง ที่ส�ม�รถห�ได้ง่�ย 

ในท้องถ่ิน ม�ผสมต�มสัดส่วนที่ผู้ผลิตหัวอ�ห�รกำ�หนดไว้ จึงจะได้คุณค่� 

ท�งอ�ห�รที่ต้องก�ร

	 4.3.5	 อาหารหยาบ หม�ยถึง อ�ห�รจำ�พวกพืชหรือเศษวัสดุเหลือใช ้

ของผลผลิตท่ีผ่�นก�รแปรรูปแล้ว และส�ม�รถนำ�ม�เลี้ยงปศุสัตว์ได้  

ซึ่งได้แก่ หญ้�สด หญ้�แห้ง ฟ�งข้�ว เปลือกข้�วโพด เปลือกสับปะรด  

ก�กนำ้�ต�ล เป็นต้น

 4.3.6	 ค่ายาและเวชภัณฑ์	หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับย�และวัคซีน  

ที่ใช้ป้องกันและรักษ�โรคตลอดรุ่นหรือระยะของก�รผลิต เช่น วัคซีน 
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ป้องกันโรคป�กเท้�เปื่อย วัคซีนป้องกันโรคนิวค�สเซิล ย�รักษ�โรคหวัด  

ย�รักษ�โรคท้องเสีย เป็นต้น

 4.3.7	 ค่านำ้า หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยในก�รนำ�นำ้�ม�ใช้ประกอบกิจกรรม 

ก�รเลี้ยงสัตว์ 

 4.3.8	 ค่าพลังงาน หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับค่�นำ้�มันเช้ือเพลิง  

ค่�ก๊�ซ ค่�ไฟฟ้�

	 4.3.9	 ค่าเสื่อมราคาแม่พันธุ์ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�ร

ประเมิน ที่มีก�รกระจ�ยมูลค่�ของแม่พันธุ์ต�มอ�ยุก�รให้ผลผลิต

	 4.3.10	ค่าเสียโอกาสแม่พันธุ์	หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�ร

ประเมนิมลูค่�แมพ่นัธ์ุทีเ่จ�้ของฟ�ร์มเสยีโอก�สในก�รนำ�เงนิไปลงทนุอย�่งอืน่ 

	 4.3.11	มูลค่าสัตว์ปลดระวาง หม�ยถึง ร�ยได้จ�กก�รข�ยปศุสัตว์ที่

เกษตรกรปลดออก หลังจ�กได้ดำ�เนินกิจกรรมก�รผลิตไปตลอดรุ่นก�รผลิต

แล้ว 

	 4.3.12	มูลค่าผลพลอยได้จากการเลี้ยง หม�ยถึง ร�ยได้จ�กก�รข�ย

สิ่งของอื่นที่ได้จ�กก�รเลี้ยงสัตว์ นอกเหนือจ�กผลผลิตโดยตรง เช่น มูลสัตว์ 

เป็นต้น 

4.4�นิยามของต้นทุนการผลิตประมง

	 4.4.1	 ค่าแรงงาน แบ่งต�มลักษณะกิจกรรมเป็น 3 ประเภท คือ

  1) ค่�แรงง�นในก�รเตรียมบ่อ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับ

กิจกรรมในก�รลอกเลน ก�รปรับแต่งคันดินขอบบ่อ ด�ยหญ้� หว่�นปูนข�ว

  2) ค�่แรงง�นในก�รเลี้ยง หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับกิจกรรม

ในก�รให้อ�ห�ร ตรวจสอบก�รกินอ�ห�ร ตรวจโรค ก�รตีนำ้�ให้อ�ก�ศ ก�ร

ตรวจสภ�พดินสภ�พนำ้� และเปลี่ยนถ่�ยนำ้�เข�้/ออก 
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  3) ค่�แรงง�นในก�รเก็บผลผลิต หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับ

กิจกรรมในก�รจับ คัด ชั่งนำ้�หนัก ทำ�คว�มสะอ�ด และบรรจุภ�ชนะ 

 4.4.2	 ค่าอาหาร หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ห�รที่ใช้เลี้ยงสัตว์นำ้�ทั้ง

อ�ห�รสด อ�ห�รสำ�เร็จรูป อ�ห�รเสริม วิต�มิน และฮอร์โมน

 4.4.3	 ค่ายารักษาโรค หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับย�ที่ใช้รักษ�หรือ

ป้องกันโรคสัตว์นำ้� ย�ฆ่�เชื้อและย�ปฏิชีวนะต�่งๆ

 4.4.4	 ค่าวัสดุปรับสภาพดินและนำ้า หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับวัสดุ

หรือส�รเคมีที่ใช้ในก�รปรับสภ�พดินหรือนำ้� ให้มีคว�มเหม�ะสมกับก�รเลี้ยง

สัตว์นำ้�

 4.4.5	 ค่านำ้า หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยในก�รนำ�นำ้�ม�ใช้เลี้ยงสัตว์นำ้� 

 4.4.6	ค่าพลังงาน หม�ยถึง ค�่ใช้จ่�ยเกี่ยวกับค�่นำ้�มันเชื้อเพลิง ค�่ก๊�ซ 

ค�่ไฟฟ้�
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5.1� นิยามราคาสินค้าเกษตร

 5.1.1	ราคาสินค้าเกษตร หม�ยถึง ร�ค�ผลผลิตสินค้�เกษตร ณ จุดที่

กำ�หนด ดังนี้

  1) ร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้ที่ไร่น� หม�ยถึง ร�ค�ที่เกษตรกร 

ข�ยได้ที่บ้�น ไร่น� ยุ้งฉ�ง สวน ป�กบ่อ แพปล� สะพ�นปล� ซึ่งไม่รวมค่�

บริก�รแพปล�และสะพ�นปล�

  2) ร�ค�ท่ีสำ�นกัง�นหรอืร�ค�ท่ีแหลง่รบัซือ้ หม�ยถงึ ร�ค�ผลผลิต

สินค้�เกษตรที่เกษตรกรข�ยได้ที่แหล่งรับซื้อ เช่น ตล�ดกล�ง โรงสี ร�้นรับซื้อ 

หรือจุดรับซื้อ 

  3) ร�ค�ข�ยสง่ตล�ดกรงุเทพ หม�ยถงึ ร�ค�ผลผลติสนิค�้เกษตร

ที่พ่อค�้ซื้อข�ย ณ ตล�ดกรุงเทพฯ เพื่อนำ�ไปข�ยต่อให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง

  4) ร�ค�ส่งออก FOB (Free on Board) หม�ยถึง ร�ค�ส่งออก

สนิค�้ไปต�่งประเทศ ณ ท�่สง่ออกสนิค�้ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทนุก�รผลติสนิค้� 

ค่�ขนส่งสินค�้ถึงท่�ส่งออกภ�ยในประเทศและกำ�ไรของผู้ผลิต

  5) ร�ค�นำ�เข�้ CIF (Cost, Insurance and Freight) หม�ยถึง 

ร�ค�นำ�เข�้สนิค�้จ�กต�่งประเทศ ณ ท�่นำ�เข�้สนิค�้เข้�ม�ในประเทศ ซึง่รวม

ค่�ระว�งสินค้�หรือค�่ขนส่งและเบี้ยประกันภัยไว้ด้วยแล้ว

บทที่ 5
นิยามราคา ดัชนี และภาวะการผลิตสินค้าเกษตร
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  6) ร�ค�ตล�ดโลก หม�ยถึง ร�ค�ที่ใช้อ้�งอิงในก�รซื้อข�ยสินค้�
จำ�นวนม�กระหว�่งประเทศ ในเมืองต่�งๆ ท่ีเปน็ตล�ดทีส่ำ�คญัของโลกในแตล่ะ
ชนิดสินค้� ซึ่งร�ค�สินค้�ต�มเมืองต่�งๆ นี้จะถูกเรียกว่�เป็นร�ค�ตล�ดโลก 
เช่น
  ข้าว ร�ค�ที่ตล�ดกรุงเทพฯ เพร�ะไทยเป็น 
   ผู้ส่งออกร�ยใหญ่
  ข้าวโพด	,	ถั่วเหลือง ร�ค�ที่ตล�ดชิค�โก สหรัฐอเมริก�
  ยางพารา  ร�ค�ที่ตล�ดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
   ร�ค�ที่ตล�ดสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  กาแฟ  ร�ค�ที่ตล�ดลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  มันสำาปะหลัง  ร�ค�ที่ตล�ดรอตเตอร์ดัม ประเทศ  
   เนเธอร์แลนด์

 5.1.2	เกรดสินค้า หม�ยถึง ก�รกำ�หนดชั้นหรือคุณภ�พของ 
สินค�้เกษตร เช่น
  1) ข้�วเปลือกเจ้�คว�มชื้น 15% ข้�วเปลือกเจ้�คว�มชื้น  
16-17% ข้�วเปลือกเจ้�คว�มชื้น 18 - 19% ข�้วเปลือกเจ้�คว�มชื้น 20-21%  
ข้�วเปลือกเจ้�คว�มชื้น 22-23% ข้�วเปลือกเจ้�คว�มชื้น 24 - 25%  
ข�้วเปลือกเจ�้คว�มชื้น > 25%
  2) ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ข้�วโพดเล้ียงสัตว์คว�มช้ืน 14.5% 
ข�้วโพดเลี้ยงสัตว์คว�มชื้น 15 - 20% ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์คว�มชื้น 21-25% 
ข�้วโพดเลี้ยงสัตว์คว�มชื้น 26-30% ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์คว�มชื้น >30%
  3) ผลป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย นน. 3 – 6 กก. ผลป�ล์มนำ้�มัน 
ทั้งทะล�ย นน. 7 – 10 กก. ผลป�ล์มทั้งทะล�ย นน. 11 – 15 กก.  

ผลป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย นน. > 15 กก. ผลป�ล์มร่วงคละ
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	 	 5.1.3	 แหล่งข้อมูลราคา หม�ยถึง บุคคลหรือสถ�นที่อ้�งอิงในแหล่ง 

ที่ส�ม�รถจัดเก็บ และร�ยง�นข้อมูลร�ค�สินค้�เกษตร ได้แก่ เกษตรกร  

เศรษฐกจิก�รเกษตรอ�ส� หรือ ศกอ. พอ่ค�้รวบรวม กลุม่เกษตรกร กลุม่สหกรณ์

ก�รเกษตร ร้�นค้�รับซื้อผลผลิต ตล�ดกล�งประจำ�ตำ�บล ตล�ดกล�งต่�งๆ  

ฟ�ร์มปศุสัตว์ บ่อกุ้ง – บ่อปล� แพปล� – สะพ�นปล� โรงง�นอุตส�หกรรม

เกษตร 

5.2�นิยามดัชนีสินค้าเกษตร

   5.2.1	 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา หม�ยถึง  

ตัวเลขที่ใช้วัดก�รเปล่ียนแปลงร�ค�สินค้�เกษตรชนิดเดียวกัน ที่เกษตรกร 

ข�ยได้ที่ไร่น� เปรียบเทียบกับระยะเวล� ณ ปีฐ�น หรือระยะเวล�ใดเวล�หนึ่ง

ที่ต้องก�รเปรียบเทียบ ปัจจุบันใช้ปี 2548 เป็นปีฐ�น

	 	5.2.2		ดชันผีลผลติสนิค้าเกษตร	หม�ยถงึ ตวัเลขทีใ่ชว้ดัก�รเปลีย่นแปลง

ผลผลิตสินค้�เกษตรชนิดเดียวกัน เปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ย ณ ปีฐ�น 

หรอืระยะเวล�ใดเวล�หนึง่ทีต่อ้งก�รเปรยีบเทยีบ ปจัจบุนัใชป้ ี2548 เปน็ปฐี�น

5.3�นิยามของภาวะการผลิต�

 5.3.1 ภาวะการผลติ หม�ยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบัสถ�นก�รณก์�รผลติสนิค�้

เกษตรในรอบปีก�รผลิต

 5.3.2	แหล่งข้อมูลภาวะการผลิต หม�ยถึง บุคคลหรือสถ�นท่ีอ้�งอิง 

เช่น เกษตรกร พ่อค�้ หน่วยร�ชก�ร สหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งจะรวมถึงบริเวณจุด

สังเกตในระดับครัวเรือน หมู่บ้�น ตำ�บล อำ�เภอ เพื่อใช้อ้�งอิงในก�รร�ยง�น

ข้อมูลภ�วะก�รผลิตสินค้�เกษตรให้มีคว�มน่�เชื่อถือยิ่งขึ้น
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6.1� นิยามการถือครองท่ีดิน�และเน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

	 6.1.1	 การถือครองที่ดิน	หม�ยถึง ก�รเข้�ไปทำ�ประโยชน์บนผืนที่ดิน

นัน้ โดยไมค่ำ�นงึถึงกรรมสทิธิท์ีแ่ทจ้รงิของผนืทีด่นินัน้ๆ ว�่จะเปน็ของใครกต็�ม 

ซึ่งแยกลักษณะก�รถือครองได้ดังนี้

  1) ของตนเอง หม�ยถึง ที่ดินที่มีเอกส�รสิทธิ์ หรือที่ดินที่ได้รับ

ก�รจัดสรร และเข้�ทำ�ประโยชน์บนผืนที่ดินนั้นๆ

  2) จำ�นองผู้อื่น หม�ยถึง ที่ดินที่นำ�ไปคำ้�ประกันเงินกู้หรือ 

คำ�้ประกนัอย�่งอืน่ แต่ยังคงในสทิธ์ิท่ีดินแปลงน้ันอยู ่และยงัคงเข้�ไปทำ�ประโยชน์

ในที่ดินผืนนั้นอยู่ หรือไม่ได้ทำ�แต่ก็มิได้ให้บุคคลอื่นเข้�ไปทำ�ประโยชน์ใดๆ

  3) ข�ยฝ�กผู้อื่น หม�ยถึง ที่ดินที่นำ�ไปข�ยฝ�กผู้อื่น แต่ยังถือ

ครองและเข้�ไปทำ�ประโยชน์อยู่ โดยอ�จเสียค่�เช่�หรือไม่เสียก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์

ในที่ดิน คงมีสิทธิ์ที่จะซื้อคืนภ�ยหลังในระยะเวล�ที่ตกลงกันไว้

  4) รบัจำ�นอง หม�ยถงึ ทีด่นิทีผู้่อืน่นำ�ม�จำ�นองไว ้และครวัเรอืน

เกษตรเข้�ถือครอง ใช้ประกอบก�รเกษตรบนผืนที่ดินนั้นๆ

  5) รับข�ยฝ�ก หม�ยถึง ที่ดินที่ผู้อ่ืนนำ�ม�ข�ยฝ�กไว้ และ 

ครัวเรือนเกษตรเข้�ถือครอง ใช้ประกอบก�รเกษตรบนผืนที่ดินนั้นๆ

บทที่ 6
นิยามการถือครองที่ดิน เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

และภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร 
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  6) เช�่ผูอ่ื้น หม�ยถึง ท่ีดนิท่ีครวัเรอืนเกษตรเข�้ไปทำ�ประโยชน ์

โดยต้องจ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่เจ้�ของที่ดิน ซึ่งอ�จจ่�ยเป็นเงินสด เงินเชื่อ 

ผลผลติ หรอือื่นๆ อย�่งใดอย�่งหนึง่ หรอืหล�ยอย่�งก็ได้ต�มแตจ่ะตกลง หรือ

ทำ�สัญญ�กับเจ้�ของที่ดิน

  7) ได้ทำ�ฟรี หม�ยถึง ท่ีดินท่ีครัวเรือนเกษตรเข้�ครอบครอง 

และทำ�ประโยชน์โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ และไม่ได้จ่�ยค่�เช่� เช่น ที่ดินในเขต 

ป่�สงวนฯ ที่ส�ธ�รณะ ที่ดินที่บุคคลอื่นอนุญ�ตให้เข้�ไปทำ�ประโยชน์ได้โดย

ไม่ต้องจ่�ยค่�ตอบแทนใดๆ

 6.1.2	 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร	หม�ยถึง  เนื้อที่รวมของที่ดินทุก

ผืนทีค่รัวเรือนเกษตรถอืครองอยูแ่ละใชป้ระโยชนท์ำ�ก�รเกษตรแตล่ะประเภท 

ซึง่อ�จจะเปน็ของตนเองหรอืของผูอ้ืน่กไ็ด ้โดยทีอ่�จจะดำ�เนินกจิก�รเองหรอื

ให้ผู้อื่นดำ�เนินง�นหรือดูแลแทนก็ได้

	 6.1.3	 เอกสารสิทธิ์ มีดังนี้

  1) โฉนด/น.ส.4 หม�ยถงึ หนงัสอืสำ�คญัแสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ

ที่รับรองถูกต้องต�ม พ.ร.บ.ประมวลกฎหม�ยที่ดิน พ.ศ. 2479 

                  2) น.ส.3/น.ส.3ก. หม�ยถงึ หนงัสอืรับรองก�รเข�้ทำ�ประโยชน์

ในที่ดินและส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รทำ�นิติกรรมต่�งๆ ได้ เช่น ก�รจำ�นอง  

ข�ยฝ�ก โอน เป็นต้น แต่ต้องรอประก�ศภ�ยใน 30 วัน สำ�หรับ น.ส.3  

และไม่ต้องรอประก�ศสำ�หรับ น.ส.3ก.

  3) ส.ค.1 หม�ยถึง หนังสือแสดงสิทธ์ิก�รครอบครองที่ดิน 

มอืเปล�่ ทีแ่สดงว�่บคุคลนัน้ไดแ้จง้ก�รครอบครองต�ม พ.ร.บ.ประมวลกฎหม�ย

ที่ดิน ม�ตร� 5 ซึ่งทำ�ให้ผู้ครอบครองมีโอก�สที่จะได้รับโฉนดหรือ น.ส.3  

จ�กท�งร�ชก�รต่อไป
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  4) ใบจอง (น.ส.2) หม�ยถงึ หนงัสอืทีอ่นญุ�ตให้เข�้ทำ�ประโยชน์

ในที่ดินชั่วคร�ว แต่ทั้งนี้จะต้องมีก�รทำ�ประโยชน์ภ�ยใน 6 เดือน นับตั้งแต่ได้

รับใบจอง

  5) ใบไต่สวน (น.ส.5) หม�ยถึง หนังสือแสดงก�รสอบสวนเพื่อ

ออกโฉนดที่ดิน ถ้�ที่ดินแปลงนั้นมีก�รทำ�ระว�งแผนที่แล้ว แต่ถ้�ยังไม่มีก�ร

ทำ�ระว�งแผนที่ท�งร�ชก�รก็จะออกเป็น น.ส.3 ให้

  6) ใบเหยยีบยำ�่ หม�ยถงึ เอกส�รต�มบทบญัญติักฎหม�ยทีดิ่น

ฉบับเก�่ๆ ที่ให้บุคคลเข้�ครอบครองบุกเบิกทำ�ประโยชน์ในที่ดิน ต�มขั้นตอน

ของกฎหม�ย และมีสิทธิ์ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป

  7) น.ค.3 หม�ยถงึ หนังสือใหเ้ข้�ทำ�ประโยชนใ์นนคิมสร�้งตนเอง

ของกรมประช�สงเคร�ะห์ซึง่  ผูถ้อืครองมสีทิธิค์รอบครองแตจ่ะไมม่กีรรมสทิธิ ์

เว้นแต่จะปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำ�หนดต่�งๆ แล้วเท่�นั้น

  8) ส.ท.ก. หม�ยถงึ หนงัสือแสดงสิทธิท์ีด่นิทำ�กนิในเขตป�่สงวน

แห่งช�ติ ซึ่งออกโดยกรมป่�ไม้ ที่อนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์เป็นก�รชั่วคร�ว

  9) ก.ส.น. หม�ยถึง หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินทำ�กินในเขตนิคม

สหกรณ์ ซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่อนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์

  10) ส.ป.ก.4-01 หม�ยถึง หนังสือแสดงสิทธิ์ก�รทำ�ประโยชน์

เพือ่ก�รเกษตร ต�มกฎหม�ยก�รปฏริปูทีด่นิ ทีอ่อกใหโ้ดยสำ�นกัง�นปฏรูิปทีด่นิ

เพื่อก�รเกษตร (ส.ป.ก.) ซึ่งเกษตรกรมีสิทธินำ�ไปใช้เป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกัน

เงินกู้กับธน�ค�ร (ธ.ก.ส.) ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำ�ไปข�ยหรือยกให้ผู้อื่น เว้นแต่

จะตกทอดเป็นมรดกให้ลูก-หล�น เพื่อทำ�ก�รเกษตร เท่�นั้น

  11) ภ.บ.ท. 5, 6 หม�ยถึง ใบเสร็จเสียภ�ษีบำ�รุงท้องที่ ซึ่งเป็น

เพียงหลักฐ�นแสดงว่�ผู้มีชื่อในใบเสร็จเป็นผู้เสียบำ�รุงท้องที่เท่�นั้น มิใช่สิทธิ์

ครอบครองที่ดิน
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	 6.1.4	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 หม�ยถึง เนื้อที่ใช้ประโยชน์

ทั้งหมดของครัวเรือนเกษตร หรือเนื้อที่ที่ครัวเรือนคงในสิทธิ์ผลประโยชน์ใน

ทีด่นิ ทัง้นีไ้มค่ำ�นงึถงึกรรมสิทธิ ์ทีแ่ทจ้รงิของทีด่นินัน้ๆ โดยพจิ�รณ�จ�กเจตน�

ก�รนำ�ไปใชป้ระโยชนใ์นด้�นต่�งๆ ซึง่จะพจิ�รณ�ต�มลกัษณะก�รใชป้ระโยชน์

ประจำ�ของผืนที่ดินนั้นๆ เป็นเกณฑ์ดังนี้

  1) นาข้าว หม�ยถึง ที่ดินท่ีใช้ในก�รเพ�ะปลูกข้�ว และ 

รวมบ�งสว่นทีอ่ยูใ่นน�ข�้ว เชน่ คนัน� จอมปลวก โดยใหร้วมเนือ้ทีส่ิง่ปลกูสร�้ง 

(ถ้�มี) และรวมถึงก�รใช้น�ข้�วปลูกพืชอื่น หลังฤดูก�รปลูกข้�ว

  2) พืชไร่ หม�ยถึง ที่ดินที่นำ้�ไม่ท่วมขังส่วนใหญ่เป็นที่ดอน  

มักใช้ในก�รเพ�ะปลูกพืชไร่ เช่น ข้�วโพด  อ้อย มันสำ�ปะหลัง ฝ้�ย ปอ  

ถัว่ต�่งๆ เปน็ตน้ โดยใหร้วมเนือ้ทีส่ิง่ปลกูสร�้ง (ถ�้ม)ี และรวมถงึทีป่ลกูข�้วไรด่ว้ย

  3) สวนไม้ผล หม�ยถึง ที่ดินที่ใช้ในก�รปลูกไม้ผล เช่น ลำ�ไย 

ลิ้นจี่ ทุเรียน ส้ม เง�ะ มะพร้�ว เป็นต้น      โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้�งและ

เนื้อที่ร่องสวนเข้�ไปด้วย (ถ้�มี)

  4)	 ไม้ยืนต้น หม�ยถึง ท่ีดินท่ีใช้ในก�รปลูกไม้ยืนต้น เช่น  

ป�ล์มนำ้�มัน ย�งพ�ร� เป็นต้น โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้�งเข้�ไปด้วย (ถ้�มี)

  5) สวนผกั หม�ยถงึ ทีด่นิทีใ่ชใ้นก�รปลูกพืชผัก เชน่ พริก ผักช ี

แตงกว� ผักก�ด เป็นต้น โดยให้รวมเนื้อที่ร่องสวนเข้�ไปด้วย (ถ้�มี)

  6) ไม้ดอก/ไม้ประดับ หม�ยถึง ท่ีดินที่ใช้ในก�รปลูกไม้ดอก/

ไม้ประดับ เช่น กุหล�บ กล้วยไม้ จำ�ปี มะลิ เป็นต้น โดยให้รวมเนื้อที่ร่องสวน

เข้�ไปด้วย (ถ้�มี)

  7) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น หม�ยถึงเนื้อที่ที่ครัว

เรือนเกษตรถือครองอยู่ ซ่ึงนอกเหนือจ�กข้อ 1) ถึง 6) ได้แก่  ที่อยู่อ�ศัย  

ทุ่งหญ้�เลี้ยงสัตว์ ท่ีรกร้�งว่�งเปล่� ที่ป่�ถือครอง บ่อนำ้� หนองนำ้� สระนำ้�  
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บ่อปล�  บ่อกุ้ง  ท�งนำ้�หรือถนนที่มีอยู่ในแปลงเกษตร  ที่ทำ�ฟ�ร์มผสม/ 

ผสมผส�น ฟ�ร์มและสิ่งปลูกสร้�งท่ีถือครองอยู่นอกเนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�ง 

ก�รเกษตรข้�งต้น ฯลฯ

6.2� นิยามของภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร

� 6.2.1	 รายได้ทางการเกษตร หม�ยถึง ร�ยได้ (เงินสดและ 

ไม่เป็นเงินสด) ท่ีเกิดขึ้นจ�กก�รประกอบกิจกรรมก�รผลิตท�งก�รเกษตร  

ทั้งก�รปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวกับก�รเกษตร ทั้งที่เกิดขึ้น 

ในฟ�ร์ม และนอกฟ�ร์มของเกษตรกร ประกอบด้วย

  1) ร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร หม�ยถึง ร�ยได้ที่เป็นเงินสด 

จ�กก�รจำ�หน่�ยผลผลิต ผลพลอยได้และสิ่งอื่นใดจ�กกระบวนก�รผลิต 

ท�งก�รเกษตร

  2) ร�ยได้ไม่เป็นเงินสดท�งก�รเกษตร หม�ยถึง ร�ยได้ท่ีเกิด

จ�กกิจกรรมท�งก�รเกษตรแต่ไม่ได้รับในรูปของเงินสด โดยอยู่ในรูปผลิตผล

คงเหลือ บริโภคในครัวเรือน ให้ผู้อื่น หรือใช้เป็นปัจจัยประกอบก�รผลิต 

ในกิจกรรมก�รผลิตท�งก�รเกษตรอื่น โดยประเมินร�ค�ต�มร�ค�ท้องถิ่น 

 6.2.2	 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร หม�ยถึง ค�่ใช้จ�่ยที่เป็นเงินสด

ในก�รซือ้วสัดุปจัจยัก�รผลติและค�่จ�้งแรงง�นทีใ่ชใ้นกระบวนก�รผลิตท�งก�ร

เกษตร ทั้งก�รปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับก�รเกษตร 

	 6.2.3	 รายได้เงินสดนอกการเกษตร หม�ยถึง ร�ยได้ที่เป็นเงินสด 

จ�กกิจกรรมท�งก�รเกษตรอื่นที่เกิดขึ้นจ�กก�รประกอบกิจกรรมก�รผลิต 

ก�รใช้แรงง�น ก�รบริก�ร นอกฟ�ร์มของเกษตรกร หรืออื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับก�รผลิตท�งก�รเกษตรของเกษตรกร 
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	 6.2.4	 รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร	 หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เป็น

เงินสดที่เกิดจ�กก�รประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับคว�มเป็นอยู่ในครัวเรือน  

โดยไม่เกี่ยวข้องกับก�รเกษตร ได้แก่ ก�รบริโภค ก�รบริก�ร

 6.2.5	 รายได้เงินสดสุทธิ

  1) ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร หม�ยถึง ร�ยได้เงินสด

ท�งก�รเกษตรหักด้วยร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร

  2) ร�ยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน หม�ยถึง ร�ยได้เงินสดสุทธิ

ท�งก�รเกษตรรวมกับร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร

 6.2.6	 แหลง่เงินกู้ หม�ยถงึ บคุคล สถ�บนั หรอืองคก์ร ทัง้ของรฐั และ

เอกชนที่ให้เกษตรกรกู้ยืมเงิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งเงินกู้ในระบบ 

และแหล่งเงินกู้นอกระบบ

  1) แหลง่เงนิกูใ้นระบบ หม�ยถงึ แหลง่เงนิกูท้ีต่ัง้ขึน้ต�มกฎหม�ย 

โดยมขีอ้บงัคบักฎระเบยีบแนน่อน เชน่ สถ�บนัก�รเงนิ ธน�ค�ร กองทนุ เปน็ตน้

  2) แหลง่เงนิกูน้อกระบบ หม�ยถงึ แหลง่เงนิกูท้ีก่ฎหม�ยไมส่�ม�รถ 

ควบคุมถึงได้ ในด�้นปริม�ณเงินกู้ที่หมุนเวียนอยู่ และอัตร�ดอกเบี้ยที่ปล่อย

ให้กู้ จึงเรียกว่�สถ�บันก�รเงินนอกระบบ อันได้แก่ แหล่งเงินกู้จ�กญ�ติพี่

น้อง เพื่อนบ�้น เจ้�ของที่ดิน พ่อค้� คหบดี เจ้�ของโรงสี โรงง�นต่�งๆ เป็นต้น 

	 6.2.7	 ระยะเวลากู้ หม�ยถึง กำ�หนดระยะเวล�ในก�รชำ�ระคืนเงินกู้ 

ตั้งแต่เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระคืน  

  1) สินเชื่อระยะสั้น หม�ยถึง สินเชื่อที่มีก�รกำ�หนดระยะเวล�

ในก�รชำ�ระคืนเงินกู้ตั้งแต่เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระคืนไม่เกิน 1 ปี

  2) สนิเชือ่ระยะป�นกล�ง เปน็สนิเชือ่ทีม่กี�รกำ�หนดระยะเวล� 

ในก�รชำ�ระคนืเงนิกูต้ัง้แตเ่ริม่กูจ้นถงึกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระเงินคนืม�กกว�่ 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี
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  3) สินเชื่อระยะย�ว เป็นสินเชื่อที่มีก�รกำ�หนดระยะเวล� 
ในก�รชำ�ระเงนิคนื เงนิกูต้ัง้แตเ่ริม่กูจ้นถงึกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระเงนิคืนม�กกว�่ 
5 ปีขึ้นไป 
	 6.2.8	 ประเภทหลักทรัพย์ หม�ยถึง หลักประกันคว�มเส่ียงที่ผู้ให้กู้ 
หรือเรียกว�่ เจ�้หนี้ จะเรียกหลักทรัพย์คำ้�ประกันเงินกู้จ�กผู้กู้ หรือลูกหนี้ใน
สถ�บันก�รเงิน ที่มีลักษณะก�รกู้เป็นแบบร�ยบุคคล หรือกู้เป็นกลุ่ม ซึ่งใน
แต่ละลักษณะจะมีก�รคำ้�ประกันเงินกู้เพื่อเป็นหลักประกันคว�มเสี่ยง ซึ่งอ�จ
ใช้บุคคล หรือใช้หลักทรัพย์ได้แก่ ที่ดิน บ้�น โรงเรือน และอื่นๆ คำ้�ประกัน 
	 6.2.9	 ทรพัย์ หม�ยถงึ วตัถหุรอืสิง่ทีม่รีปูร�่ง ซึง่อ�จมรี�ค�และถือเอ�
ได้ เช่น บ้�นเรือน ที่ดิน สัญญ�อื่นๆ เป็นต้น
	 6.2.10	ทรัพยส์นิของครวัเรอืนเกษตร หม�ยถงึ สิง่ของหรอืหลกัทรพัย์
ที่เกษตรกร มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้�ของอยู่ ส�ม�รถซื้อข�ย และจำ�หน�่ยจ่�ยโอน
ให้ผู้อื่นได้ ซ่ึงทรัพย์สินที่เกษตรกรใช้ในกิจกรรมภ�ยใน และภ�ยนอกฟ�ร์ม 
แบ่งประเภททรัพย์สินได้ 3 ประเภท คือ
 	 1)	 ทรพัยส์นิคงที่ หม�ยถงึ ทรพัย์สนิทีเ่ปลี่ยนแปลงเปน็เงินสด
ได้ย�ก ส่วนใหญ่เป็นพวกอสังห�ริมทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ถ�วร 
 	 	 1.1)	 ทรัพย์สินคงที่ในฟาร์ม หม�ยถึง ทรัพย์สิน 
ที่ใช้เกี่ยวกับก�รผลิตในฟ�ร์ม เช่น ที่ดินท�งก�รเกษตร โรงเรือน ยุ้งฉ�ง  
คอกสัตว์ ห�้งน�
  	 1.2)	 ทรัพย์สินคงที่นอกฟาร์ม หม�ยถึง ทรัพย์สินที่ไม่ใช้
เกี่ยวกับกิจกรรม ก�รผลิตในฟ�ร์ม ได้แก่ บ้�น รั้ว ที่ดิน ที่อยู่อ�ศัย และที่ดิน
นอกก�รเกษตรอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์อยู่
 	 2)	 ทรัพย์สินดำาเนินงาน หม�ยถึง ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สิน

สนับสนุนก�รบริก�รในกระบวนก�รผลิตในฟ�ร์ม รวมทั้งมีอ�ยุก�รใช้ง�นได้

หล�ยปี ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ง่�ยกว่�ทรัพย์สินคงที่ 
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  	 2.1)	 ทรัพย์สินดำาเนินงานในฟาร์ม หม�ยถึง ทรัพย์สิน 

ที่มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับก�รผลิตในฟ�ร์ม ได้แก่  

รถไถ รถแทรกเตอร์ กังหัน ระหัดวิดนำ้� เครื่องสูบนำ้� เครื่องพ่นย� เครื่อง

มืออุปกรณ์ก�รเกษตร มีด จอบ เสียม รวมถึง พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์ใช้ง�น  

และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์เลี้ยงอื่นๆ

 	 	 2.2)	 ทรัพย์สินดำาเนินงานนอกฟาร์ม หม�ยถึง ทรัพย์สิน 

ท่ีมวีตัถปุระสงคไ์มเ่กีย่วกบัก�รใชง้�นในก�รทำ�ฟ�รม์ เกีย่วกบัเครือ่งมอือปุกรณ์

ที่ใช้ในครัวเรือน ได้แก่ จักรเย็บผ้� ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 

	 6.2.11	 แรงงานรับจ้างทางการเกษตร หม�ยถึง ผู้ที่รับจ้�งทำ�ง�น

ท�งก�รเกษตร ซึ่งมีอ�ยุระหว่�ง 15 - 64 ปี รวมทั้งแรงง�นรับจ�้งต่�งด�้ว

	 6.2.12	 อัตราค่าจ้าง หม�ยถึง ผลตอบแทนที่เป็นเงินสดซึ่งแรงง�น

รับจ้�งได้รับจ�กก�รทำ�ง�น ในแต่ละกิจกรรม 
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7.1� นิยามทั่วไป

 7.1.1	 ขอ้มลูเชงิพืน้ที	่(Spatial Data) หม�ยถงึ ขอ้มูลท่ีส�ม�รถอ้�งอิง

กับตำ�แหน่งท�งภูมิศ�สตร์ พร้อมทั้งข้อมูลอธิบ�ยคุณลักษณะต่�งๆ ณ ช่วง

เวล�ใดเวล�หนึ่ง หรือหล�ยช่วงเวล�

	 7.1.2	 ข้อมูลแรสเตอร์ (Raster Data) หม�ยถึง รูปแบบข้อมูลต�ร�ง

กริด ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงต่อเนื่องกันในแนวร�บและแนวดิ่ง ในแต่ละ

สี่เหลี่ยมของข้อมูล เรียกว่�จุดภ�พ (Pixel) ในแต่ละจุดภ�พส�ม�รถเก็บค่�ได้ 

1 ค�่ คว�มละเอียดของข้อมูลขึ้นอยู่กับขน�ดของกริด

 7.1.3	 ข้อมูลเวกเตอร์	(Vector Data) หม�ยถึง ข้อมูลที่ใช้แสดงแทน

วตัถทุีป่ร�กฏบนพืน้โลก ทีป่ระกอบดว้ยจุดพกิดัท�งแนวร�บ (X ,Y) และ/หรอื 

แนวดิ่ง (Z)  ซึ่งมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 

  (1)	 จดุ	(Point) แสดงตำ�แหนง่ของทีต่ัง้ เชน่ ทีต่ัง้จงัหวดั อำ�เภอ 

วัด และโรงเรียน 

  (2)	 เส้น	 (Line) ประกอบด้วยลักษณะของเส้นตรง เส้นโค้ง 

ได้แก่ ถนน แม่นำ้� และท�งรถไฟ

  (3)	 พืน้ทีห่รอืรปูปดิ	(Polygon) เป็นลักษณะขอบเขตพืน้ทีข่อง

ขอ้มลู เชน่ ขอบเขตของจังหวัดหรืออำ�เภอหรือตำ�บล ขอบเขตพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

ขอบเขตพื้นที่ป่�ไม้ และอ่�งเก็บนำ้�

บทที่ 7
นิยามด้านภูมิสารสนเทศ
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	 7.1.4	 ความละเอยีดทางพืน้ดนิของขอ้มลูดาวเทยีม (Spatial Resolution) 
หม�ยถึง ขน�ดพื้นที่ ที่เล็กที่สุดของสิ่งที่ปร�กฏบนพื้นโลกที่ด�วเทียมบันทึก
ได้ เช่น ด�วเทียม LANDSAT 7 และ 8 มีคว�มละเอียดภ�พ หล�ยช่วงคลื่น 
(Multi spectral) 30 x 30 ต�ร�งเมตร ภ�พช่วงคลื่นเดียว(Panchromatic) 
15 x 15 ต�ร�งเมตร ด�วเทียมThaichote มคีว�มละเอียดภ�พหล�ยชว่งคลืน่ 
15 x 15 ต�ร�งเมตร ภ�พช่วงคลื่นเดียว 2 x 2 ต�ร�งเมตร เป็นต้น
 7.1.5	 แผนที่ หม�ยถึง รูปจำ�ลองของลักษณะภูมิประเทศที่มีอยู่ต�ม
ธรรมช�ติ และสิ่งต่�ง ๆ  ที่มนุษย์สร้�งขึ้น ซึ่งอยู่บนพื้นผิวโลก ลงบนแผ่นเรียบ 
เช่น กระด�ษ โดยก�รเลือกใช้ม�ตร�ส่วนที่เหม�ะสม
 7.1.6	 ภูมิสารสนเทศ (Geo–Informatics) หม�ยถึง วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยสีมยัใหมใ่นก�รไดม้�ของขอ้มลู ก�รรวบรวมขอ้มลู ก�รบรูณ�ก�รผล
ก�รวเิคร�ะห ์ก�รแปลตคีว�มหม�ย ก�รจดัก�ร ก�รเผยแพร ่และก�รใชข้อ้มลู
ข่�วส�รเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ก�รสำ�รวจจ�กระยะ
ไกล หรือรีโมทเซนซิง ระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ และระบบกำ�หนดตำ�แหน่ง
บนพื้นโลก
	 7.1.7	 มาตราส่วน หม�ยถึง อัตร�ส่วนระหว่�งระยะท�งที่ปร�กฏบน
แผนที่เทียบกับระยะท�งจริงบนพื้นโลก
	 7.1.8	 ระบบกำาหนดตำาแหนง่บนพืน้โลก	(Global Positioning System: 
GPS) หม�ยถงึ ระบบบอกตำ�แหนง่บนพืน้ผวิโลก โดยใชค้ลืน่วทิยแุละอ�ศัยก�ร
คำ�นวณจ�กสญัญ�ณน�ฬกิ�ทีส่ง่ม�จ�กด�วเทยีมGPSทีโ่คจรอยู่รอบโลก ใชบ้อก
ตำ�แหนง่และนำ�ท�งไดท้กุสภ�พก�ลอ�ก�ศ โดย ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั คอื 
ส่วนอวก�ศ ส่วนควบคุม และส่วนผู้ใช้โดยมีเครื่องรับสัญญ�ณระบบกำ�หนด
ตำ�แหน่งบนพื้นโลกจ�กรหัสที่ส่งม�จ�กด�วเทียม NAVSTAR จำ�นวน 24 ดวง  

86

คำ�นิย�ม 
ข้อมูลสถิติการเกษตร



และเครื่องรับสัญญ�ณส�ม�รถบอกค่�พิกัดท�งร�บได้ จะต้องรับสัญญ�ณ
ด�วเทียมได้อย่�งน้อย 3 ดวง ขึ้นไป แต่ถ้�รับได้ 4 ดวง จะส�ม�รถกำ�หนดค�่

พิกัดท�งร�บพร้อมทั้งค่�คว�มสูงของตำ�แหน่งนั้นได้ด้วย

 7.1.9	 ระบบพิกัด หม�ยถงึ เป็นระบบทีส่ร้�งขึน้สำ�หรบัใชอ้�้งองิในก�ร 

กำ�หนดตำ�แหน่ง หรือบอกตำ�แหน่งพื้นโลกจ�กแผนที่มีลักษณะเป็นต�ร�ง 

โครงข่�ยที่เกิดจ�กก�รตัดกันของเส้นตรงสองชุดที่ถูกกำ�หนดให้ว�งตัว 

ในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก ต�มแนวของจุดศูนย์

กำ�เนิด (Origin) ท่ีกำ�หนดข้ึน ค่�พิกัดท่ีใช้อ้�งอิงในก�รบอกตำ�แหน่งต่�งๆ  

จะใช้ค่�ของหน่วยที่นับออกจ�กจุดศูนย์กำ�เนิดเป็นระยะเชิงมุม (Degree) 

หรือเป็นระยะท�ง (Distance) ไปท�งเหนือหรือใต้และตะวันออกหรือ 

ตะวันตก ต�มตำ�แหน่งของตำ�บลที่ต้องก�รห�ค่�พิกัดที่กำ�หนดตำ�แหน่งต�่งๆ 

จะถูกเรียกอ้�งอิงเป็นตัวเลขในแนวตั้งและแนวนอนต�มหน่วยวัดระยะใช้วัด

สำ�หรับระบบพิกัดที่ใช้อ�้งอิงกำ�หนดตำ�แหน่งบนแผนที่ ที่นิยมใช้กับแผนที่ใน

ปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ

 	 (1)	 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์	 (Geographic	 Coordinate	

System) หม�ยถึง เป็นระบบพิกัดที่กำ�หนดตำ�แหน่งต่�งๆ บนพื้นโลก  

ด้วยวิธีก�รอ้�งอิงบอกตำ�แหน่งเป็นค่�ระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) 

และ ลองจิจูด (Longitude) ต�มระยะเชิงมุมที่ห่�งจ�กศูนย์กำ�เนิด (Origin) 

ของละติจูด และลองจิิจูดที่กำ�หนดขึ้นสำ�หรับ ศูนย์กำ�เนิดของละติจูด (Origin 

of Latitude) นั้นกำ�หนดข้ึนจ�กแนวระดับที่ตัดผ่�นศูนย์กล�งของโลกและ 

ตัง้ฉ�กกบัแกนหมนุ เรยีกแนวระน�บศนูยก์ำ�เนดินัน้ว�่ เสน้ศูนย์สตูร (Equator) 

ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและ ซีกโลกใต้ ฉะน้ันค่�ระยะเชิงมุมของ

ละติจูดจะเป็นค่�เชิงมุมที่เกิดจ�กมุมที่ศูนย์กล�งของโลก กับแนวระดับฐ�น

กำ�เนิดมุมที่เส้นศูนย์สูตรที่วัดค่�ของมุมออกไปทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ 
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ค่�ของมุมจะสิ้นสุดที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ มีค่�เชิงมุม 90 องศ�พอดี ดัง

นั้นก�รใช้ค�่ระยะเชิงมุมของละติจูดอ้�งอิงบอกตำ�แหน่งต่�งๆ นอกจ�กจะกำ�

หนดเรียกค่�วัดเป็น องศ� ลิปด� และฟิลิปด� แล้วจะบอกซีกโลกเหนือหรือ

ใต้ กำ�กับด้วยเสมอ

	 	 (2)	 ระบบพกิดักรดิ UTM (Universal Transverse Mercator) 

หม�ยถงึ ระบบต�ร�งกรดิทีใ่ชใ้นก�รกำ�หนดตำ�แหนง่ และใชอ้�้งองิในก�รบอก

ตำ�แหน่งในแผนที่ โดยที่ระบบพิกัดกริดเป็นเส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอก 

แบ่งออกเป็น 60 โซนๆ ละ 6 องศ� มีเลขกำ�กับแต่ละโซนจ�ก 1 ถึง 60 สำ�หรับ

ประเทศไทยตกอยู่ในโซนที่ 47 และ 48 ก�รอ่�นค่�พิกัดกริดจะมีค�่เป็นบวก

เสมอ และต้องอ่�นค่�พิกัดของเส้นกริดแนวตั้ง หรือแกน X ท�งตะวันออก 

และ เส้นกริดแนวร�บ หรือแกน Y ท�งเหนือ มีหน่วยที่วัดเป็นเมตร แผนที่

ภูมิประเทศ ชุด L 7018 ของประเทศไทย ใช้เส้นโครงแผนที่แบบ UTM 

	 7.1.10	ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร	์(Geographic Information System 

: GIS) หม�ยถึง กระบวนก�รเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่

ใชก้ำ�หนดขอ้มลูและส�รสนเทศทีม่คีว�มสมัพนัธกั์บตำ�แหนง่ในเชงิพืน้ที ่เชน่ ที่

ตั้งอำ�เภอ จังหวัด สัมพันธ์กับตำ�แหน่งของละติจูด ลองจิจูด 

	 7.1.11	รีโมทเซนซิง (Remote Sensing : RS) หม�ยถึง วิทย�ศ�สตร์

และศิลปะของก�รได้ม�ซ่ึงข้อมูลเก่ียวกับวัตถุ พ้ืนที่และปร�กฏก�รณ์บนพื้น

โลกจ�กเครือ่งมอืบันทกึข้อมลูโดยปร�ศจ�กก�รเข้�ไปสมัผสัวตัถเุป�้หม�ย ทัง้นี้

อ�ศัยคณุสมบตัขิองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ�้เปน็สือ่ในก�รไดม้�ของขอ้มลู 3 ลกัษณะ 

คือ ช่วงคลื่น (Spectral) รูปทรงสัณฐ�นของวัตถุบนพื้นผิวโลก (Spatial) และ

ก�รเปลี่ยนแปลงต�มช่วงเวล� (Temporal)

	 7.1.12	 LANDSAT หม�ยถึง ชุดของด�วเทียมสำ�รวจทรัพย�กรโลก 

ขององค์ก�รน�ซ� ประเทศสหรัฐอเมริก� ซึ่งเป็นด�วเทียมดวงแรกที่ใช้ในก�ร
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สำ�รวจทรัพย�กรธรรมช�ติของโลก ส่งขึ้นสู่อวก�ศตั้งแต่ปี 2515 ถึงปัจจุบัน 

โดยถูกส่งขึ้นไปทั้งหมดรวม 8 ดวง และในปัจจุบันส�ม�รถใช้ง�นได้ 1 ดวง คือ 

LANDSAT 8 ซึ่งมีคว�มละเอียดภ�พหล�ยช่วงคลื่น 30 x 30 ต�ร�งเมตร ภ�พ

ช่วงคลื่นเดียว15 x 15 ต�ร�งเมตร มีขน�ดภ�พ 185 x 185 ต�ร�งกิโลเมตร 

บันทึกข้อมูลซำ้�แนวโคจรเดิมทุก 16 วัน

	 7.1.13	SMMS	 (Small	Multi	Mission	Satellite) เป็นด�วเทียม

ร่วมสร้�งระหว่�งประเทศไทยและส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน โดยฝ่�ยไทย

คือกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ในประเทศไทยมีจ�นรับ

สัญญ�ณด�วเทียมตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

มีคว�มละเอียดภ�พ หล�ยช่วงคลื่น 30 x 30 ต�ร�งเมตร มีขน�ดภ�พ 360 

x 360 ต�ร�งกิโลเมตร บันทึกข้อมูลซำ้�แนวโคจรเดิมทุก 31 วัน แต่ส�ม�รถ

บนัทกึซำ�้พืน้ทีเ่ดมิไดภ้�ยใน 3 วนั เนือ่งจ�กมแีนวในก�รบนัทกึขอ้มูลค่อนข�้ง

กว้�ง ประม�ณ 360 กิโลเมตร

	 7.1.14	Thaichote หม�ยถึง ด�วเทียมสำ�รวจทรัพย�กรดวงแรกของ

ประเทศไทย โดยในตอนแรกใชช้ือ่ว�่ THEOS ตอ่ม�พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั 

ทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ พระร�ชท�นชือ่ด�วเทยีมดงักล�่ว ว�่ ไทยโชต และ

ให้ใช้ชือ่ภ�ษ�องักฤษว�่ Thaichote ตั้งแตว่ันที่ 10 ธนัว�คม 2554 สืบไป โดย

มีคว�มหม�ยว่� “ด�วเทียมที่ทำ�ให้ประเทศไทยรุ่งเรือง” เป็นก�รสร�้งภ�ยใต้

คว�มร่วมมอืด้�นเทคโนโลยีอวก�ศระหว�่งรัฐบ�ลไทยและรฐับ�ลฝรั่งเศส ถกู

ส่งขึ้นสู่อวก�ศ วันพุธที่ 1 ตุล�คม พ.ศ. 2551 มีคว�มละเอียดภ�พหล�ยช่วง

คลื่น 15 x 15 ต�ร�งเมตร ภ�พช่วงคลื่นเดียว 2 x 2 ต�ร�งเมตร มีขน�ดภ�พ 

90 x 90 และ 22 x 22 ต�ร�งกิโลเมตร ต�มลำ�ดับ บันทึกข้อมูลซำ้�แนวโคจร

เดิมทุก 26 วัน
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7.2�นิยามในการจัดทำ�ข้อมูลเชิงพื้นที่

	 7.2.1	 แปลและวิเคราะห์ข้อมูล หม�ยถึง ก�รจำ�แนกเนื้อที่เพ�ะปลูก/

ยืนต้น สินค้�เกษตรที่สำ�คัญด้วยก�รใช้ข้อมูลภ�พด�วเทียม ซึ่งพิจ�รณ�จ�ก

คุณสมบัติในก�รสะท้อนพลังง�นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�จ�กแสงอ�ทิตย์ของวัตถุ

แต่ละชนิด โดยมีองค์ประกอบสำ�คัญที่ใช้ในก�รจำ�แนก ได้แก่ สี รูปร่�ง ขน�ด 

รูปแบบ คว�มหย�บละเอยีด เง� ตำ�แหนง่ท่ีตัง้ และคว�มสมัพนัธข์องพืน้ที ่โดย

ก�รจำ�แนกดว้ยส�ยต� และจดัทำ�ขอ้มลูด้วยวิธีก�รแบบล�กรปูร�่งบนหน�้จอ

คอมพิวเตอร์(Head-up digitize) 

 7.2.2 ความถกูตอ้งในการแปลและวเิคราะหข์อ้มลู	(Map	Accuracy) 

หม�ยถงึ คว�มถกูตอ้งในก�รแปลและวเิคร�ะหข์อ้มลูแตล่ะประเภทเมือ่เทยีบ

กับข้อมูลที่ปร�กฏจริงบนภ�คพื้นดิน 

 7.2.3	 กรอบตัวอย่าง หม�ยถึง กรอบของพื้นที่ ที่ได้จ�กก�รแปลและ

วิเคร�ะหข์อ้มลูด�วเทยีม โดยแยกประเภทขอ้มลูสนิค�้เกษตรท่ีสำ�คญัของแตล่ะ

จังหวัดต�มแหล่งเพ�ะปลูกที่สำ�คัญมีลักษณะเป็นพื้นที่รูปปิด (Polygon) 

	 7.2.4	 บัญชีตัวอย่าง	หม�ยถึง จำ�นวนพื้นที่รูปปิดของแต่ละประเภท

ขอ้มลูเรยีงลำ�ดบัจ�กม�กไปห�นอ้ยสำ�หรบันำ�ม�สุม่ตวัอย�่งเพือ่สำ�รวจในภ�ค

สน�ม 

 7.2.5	 พืน้ทีต่วัอยา่ง	(Sample	Area) หม�ยถงึ พืน้ทีรู่ปปดิของประเภท

ข้อมูลที่ใช้ในก�รสำ�รวจเนื้อที่เพ�ะปลูก/ยืนต้นในภ�คสน�ม

	 7.2.6	 จดุสำารวจตวัอยา่ง	(Sample	Spot)	หม�ยถงึ พืน้ท่ีของประเภท

ข้อมูลที่ใช้ในก�รสำ�รวจภ�คสน�ม มีขน�ดเนื้อที ่ 10,000 ต�ร�งเมตร หรือ 

6.25 ไร่ 
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ภาค�ผนวก�ก





ตารางที	่	1	 เกณฑ์กำาหนดเนื้อที่เพาะปลูกพืชแต่ละชนิด	ในการนับจด  

	 รายครัวเรือนของ	สศก.

ชื่อพืช เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้น

ข�้ว ข�้วโพดเลีย้งสัตว ์ข้�วฟ่�ง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 

ฝ้�ย ปอ อ้อยโรงง�น มันสำ�ปะหลัง สับปะรด 

ป�ล์มนำ้�มัน ย�งพ�ร�  พืชไร่อื่นๆ

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ก�แฟ มะพร้�ว มะน�ว ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 20 ต้น ขึ้นไป

ส้มเขียวหว�น ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 60 ต้น ขึ้นไป

ฝรั่ง ตั้งแต่ 1 ง�น หรือ 50 ต้น ขึ้นไป

ถั่วลิสง ตั้งแต่ 1 ง�นขึ้นไป

หอมแดง กระเทียม ตั้งแต่ 20 ต�ร�งว�ขึ้นไป

หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ตั้งแต่ 50 ต�ร�งว�ขึ้นไป

พริกไทย ตั้งแต่ 5 ค้�งขึ้นไป

มังคุด ทุเรียน เง�ะ ลองกอง ตั้งแต่ 10 ต้นขึ้นไป

ลิ้นจี่ ลำ�ไย ตั้งแต่ 5 ต้นขึ้นไป

คะน�้ แตงกว� ถัว่ฝกัย�ว กะหลำ�่ปล ีมะเขอืเทศ 

และพืชผักอื่นๆ

ตั้งแต่ 10 ต�ร�งว�ขึ้นไป

ไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆ ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป หรือ

มีจำ�นวนต้นต�มที่กำ�หนด

ในแต่ละชนิด
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ตารางที่		2	 เกณฑ์กำาหนดจำานวนสัตว์แต่ละชนิด	แยกตามประเภทการเลี้ยงสัตว์

	 แบบเป็นการค้า	และแบบไม่เป็นการค้า

ชนิดสัตว์ แบบเป็นการค้า แบบไม่เป็นการค้า

1. สุกร

 1.1 สุกรขุน ตั้งแต่ 100 ตัวขึ้นไป น้อยกว่� 100 ตัว

 1.2 สุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป น้อยกว่� 10 ตัว

 1.3 สุกรแม่พันธุ์และสุกรขุน ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป น้อยกว่� 50 ตัว

2. ไก่เนื้อ ตั้งแต่ 3,000 ตัวขึ้นไป ตั้งแต่ 50 - 2,999 ตัว

3. ไก่ไข่ ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป ตั้งแต่ 50 - 999 ตัว

4. ไก่พื้นเมือง ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

5. เป็ดเนื้อ ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป ตั้งแต่ 50 - 999 ตัว

6. เป็ดไข่ ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป ตั้งแต่ 50 - 999 ตัว

7. โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

8. โคเนื้อ ตั้งแต่ 30 ตัวขึ้นไป ตั้งแต่ 1 - 29 ตัว

9. กระบือ ตั้งแต่ 20 ตัวขึ้นไป ตั้งแต่ 1 - 19 ตัว

10. กุ้งทะเล

 ฟ�ร์มขน�ดเล็ก

 ฟ�ร์มขน�ดกล�ง

 ฟ�ร์มขน�ดใหญ่

มพีืน้ทีบ่อ่เลีย้งกุง้ตัง้แต ่1 ไรข่ึน้

ไปหรอืมจีำ�นวนกุง้ในบอ่ตัง้แต่ 

24,000 ตัวขึ้นไป

ตั้งแต่ 1 - 20 ไร่

ตั้งแต่ 21 - 50 ไร่

ตั้งแต่ 51 ไร่ขึ้นไป

11. ปล�นำ้�จืด ก�รเลี้ยงปล�ในบ่อ ที่มีเนื้อที่

เลี้ยงทั้งหมดตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป 

และก�รเลีย้งในกระชงัทัง้หมด 

โดยไม่คำ�นึงถึงขน�ดเนื้อที่

ก�รเลี้ยงปล�ในบ่อ ที่มี

เน้ือที่เล้ียงทั้งหมดน้อย

กว่� 1 ไร่ และก�รเลี้ยง

ในน�และรอ่งสวนท้ังหมด 

โดยไมค่ำ�นงึถงึขน�ดเนือ้ที่

12. จระเข้ ฟ�ร์มเพ�ะพันธุ์ที่มีก�ร

ข�ยลูกจระเข้ หรือฟ�ร์มขุน

ที่มีก�รข�ยจระเข้ขุน

94

คำ�นิย�ม 
ข้อมูลสถิติการเกษตร



ตารางที	่	3		ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิต	ของพืชแต่ละชนิด

ชื่อพืช ลักษณะผลผลิต หน่วยผลผลิต

1. ข�้วน�ปี ข�้วน�ปรัง เมล็ดข้�วเปลือกที่นวดออกจ�ก 

รวงข้�วแล้วคว�มชื้นไม่เกิน 15 %

ตัน

2. ข�้วโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่สีออกจ�ก 

ฝักแล้วคว�มชื้นไม่เกิน 14.5 %

ตัน

3. ข�้วฟ่�ง เมล็ดข้�วฟ่�งที่สีออกจ�กช่อ 

แล้วคว�มชื้นไม่เกิน 14 %

กิโลกรัม

4. ถั่วเขียว เมล็ดถั่วเขียวที่กะเท�ะเปลือกออกจ�กฝัก

แล้วคว�มชื้นไม่เกิน 14 %

กิโลกรัม

5. ถั่วเหลือง เมล็ดถั่วเหลืองที่กะเท�ะเปลือกออกจ�กฝัก

แล้วคว�มชื้นไม่เกิน 14 %

กิโลกรัม

6. ถั่วลิสง ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง กิโลกรัม

7. ปอแก้ว ปอกระเจ� - ปอฟอกแห้ง   

- ปอต�กแห้งทั้งต้น

กิโลกรัม

8. ฝ�้ย ปุยฝ้�ยทั้งเมล็ด กิโลกรัม

9. อ้อยโรงง�น ลำ�ต้นอ้อยที่ตัดใบ และยอดออกแล้ว ตัน

10. มันสำ�ปะหลังโรงง�น หัวมันสดที่ผ่�นก�รทำ�คว�มสะอ�ด

เบื้องต้นแล้ว

ตัน

11. ท�นตะวัน เมล็ดท�นตะวันที่สีออกจ�กจ�นดอกแล้ว

คว�มชื้นไม่เกิน 14 %

กิโลกรัม

12. หอมแดง หอมแดงทั้งต้นรวมใบ ณ 7 วัน กิโลกรัม

13. กระเทียม กระเทียมแห้งทั้งต้นรวมใบ ณ 90 วัน กิโลกรัม

14. หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ตัดจุกแล้ว ณ 7 วัน กิโลกรัม

15. มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสด กิโลกรัม
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ตารางที่		3		ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิต	ของพืชแต่ละชนิด	(ต่อ)

ชื่อพืช ลักษณะผลผลิต หน่วยผลผลิต

16. พริกไทย เมล็ดพริกไทยดำ�แห้ง กิโลกรัม

17. สับปะรดโรงง�น ผลสดที่ตัดจุก และต้นออกแล้ว ตัน

18. ก�แฟ ส�รก�แฟ กิโลกรัม

19. ป�ล์มนำ้�มัน ผลป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย ตัน

(ทศนิยม 1 

ตำ�แหน่ง)

20. ย�งพ�ร� ย�งแผ่นดิบ กิโลกรัม

21. มะพร้�ว ผลมะพร�้วแก่ ร้อยผล

22. ส้มเขียวหว�น ผลสด ตัน

(ทศนิยม 1 

ตำ�แหน่ง)

23. มะน�ว, มังคุด, 

ทุเรียน, เง�ะ, 

     ลิ้นจี่, ลำ�ไย, ฝรั่ง, และ

ไม้ผลอื่นๆ

ผลสด กิโลกรัม

24. พืชผักอื่น ๆ ผลผลิตสด หลังทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว กิโลกรัม
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ตารางที่		4	 ระยะเวลาอ้างอิงปีเพาะปลูก	ปีการผลิต	ปีการค้า	ของข้อมูลสารสนเทศ 

	 การเกษตร

ชื่อสินค้า
ปี

เพาะปลูก

ปี

การผลิต
ระยะเวลาอ้างอิง ปีการค้า

เพาะปลูก

1. ข�้วน�ปี 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  31 ต.ค. 56 1 พ.ย. 56  -  31 ต.ค. 57

2. ข�้วน�ปรัง 2556/57 2557 1 พ.ย. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ม.ค. 57  -  31 ธ.ค. 57

3. ข�้วโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น1 2556/57 2556 1 มี.ค. 56  -  31 ต.ค. 56 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

4. ข�้วโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น2 2556/57 2556 1 พ.ย. 56  -  28 ก.พ. 57 1 มิ.ย. 56  -  31 พ.ค. 57

5. ถั่วเหลืองรุ่น1 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  31 ต.ค. 56 1 มิ.ย. 56  -  31 พ.ค. 57

6. ถั่วเหลืองรุ่น2 2556/57 2556 1 พ.ย. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

7. ถั่วเขียวรุ่น1 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  31 ต.ค. 56 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

8. ถั่วเขียวรุ่น2 2556/57 2556 1 พ.ย. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

9. ถั่วลิสงรุ่น1 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  31 ต.ค. 56 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

10. ถั่วลิสงรุ่น2 2556/57 2556 1 พ.ย. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

11. ข�้วฟ่�งรุ่น1 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  31 ต.ค. 56 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

12. ข�้วฟ่�งรุ่น2 2556/57 2556 1 พ.ย. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

13. ฝ�้ย 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ต.ค. 56  -  30 ก.ย. 57

14. ปอ 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

15. ท�นตะวัน 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

16. หอมแดง 2556/57 2557 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

17. หอมหัวใหญ่ 2556/57 2557 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ต.ค. 56  -  30 ก.ย. 57

18. กระเทียม 2556/57 2557 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

19. มันฝรั่ง 2556/57 2557 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57
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ชื่อสินค้า
ปี

เพาะปลูก

ปี

การผลิต
ระยะเวลาอ้างอิง ปีการค้า

20. พืชอื่นๆ 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 1 ก.ค. 56  -  30 มิ.ย. 57

21. พืชผัก 2556/57 2556    1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56 1 ม.ค. 56 -  31 ธ.ค. 56

22. ภ�วะเศรษฐกิจฯ 2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 -

23. เนื้อที่ใช้ประโยชน์           

ท�งก�รเกษตร

2556/57 2556 1 พ.ค. 56  -  30 เม.ย. 57 -

เก็บเกี่ยว

24. อ้อยโรงง�น 2556/57 2557 1 ต.ค. 56  -  30 ก.ย. 57 1 ต.ค. 56  -  30 ก.ย. 57

25. มันสำ�ปะหลังโรงง�น 2556/57 2557 1 ต.ค. 56  -  30 ก.ย. 57 1 ต.ค. 56  -  30 ก.ย. 57

ยืนต้น

26. ก�แฟ 2556/57 2556 1 ต.ค. 56  -  30 ก.ย. 57 1 ต.ค. 56  -  30 ก.ย. 57

27. พริกไทย 2556/57 2556 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56

28. สับปะรดโรงง�น 2556/57 2556 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56

29. ไม้ผลไม้ยืนต้น 2556/57 2556 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56

เลี้ยง

30. ปศุสัตว์ - 2556 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56

31. ประมง - 2556 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56 1 ม.ค. 56  -  31 ธ.ค. 56

ตารางที่		4	 ระยะเวลาอ้างอิงปีเพาะปลูก	ปีการผลิต	ปีการค้า	ของข้อมูลสารสนเทศ 

	 การเกษตร	(ต่อ)
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ภาค�ผนวก�ข





การคำ�นวณต้นทุนการผลิต

 สูตรก�รคำ�นวณบ�งร�ยก�รในต้นทุนก�รผลิตจะมีคว�มแตกต่�งจ�ก

ร�ยก�รอื่นๆ ดังนี้

	 1.	 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (Opportunity Cost : OPC) เป็นก�รนำ�

เอ�ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost : TVC) ม�คำ�นวณห�ค่�เสีย

โอก�สในเงินลงทุน มีวิธีคำ�นวณ ดังนี้

   OPC = TVC x t x r
 โดยที่  OPC = ค่�เสียโอก�สเงินลงทุน

  TVC = ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 

  t  = ช่วงเวล�ของก�รผลิต

   r = อัตร�ดอกเบี้ย (ในที่นี้ใช้อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้) 

 2.	 ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน (Depreciation assets : D) เป็นก�ร

คำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ต่อปี โดยใช้วิธีแบบเส้นตรง (Straight-line method) 

  D = (BV - SV)

 โดยที่ D = ค่�เสื่อมร�ค�ทรัพย์สิน

  BV = มูลค่�แรกซื้อหรือสร้�งทรัพย์สิน

  SV = มลูค�่ซ�กของทรพัยส์นิเมือ่หมดอ�ยกุ�รใชง้�น 

    (Salvage value)

  N = จำ�นวนปี หรืออ�ยุก�รใช้ง�นของทรัพย์สิน

 หม�ยเหตุ ก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�พันธุ์สัตว์ ใช้สูตรเดียวกับค่�เสื่อมร�ค�

ทรัพย์สิน มีสัตว์บ�งชนิดที่ก�รคำ�นวณแตกต่�งกันเล็กน้อย ได้แก่ โคนม มีก�ร

แบ่งค่�ใช้จ่�ยระหว่�งลูกโค และนำ้�นมดิบ อย่�งละคร่ึง เนื่องจ�กได้ผลผลิต  

2 ชนิด วิธีคำ�นวณ ดังนี้

N
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  D = (BV - SV)

  ในท�งปฏิบัติ สศก. จะนำ�ช่วงอ�ยุก�รผลิต (เดือน) ร้อยละก�รใช้

ง�นของทรัพย์สินในก�รผลิตพืชนั้นๆ ม�พิจ�รณ�ด้วย

 3.	 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพย์สิน (Opportunity Investment 

: OPI) เป็นก�รคำ�นวณค่�เสียโอก�สในเงินลงทุนต่อปี มีวิธีคำ�นวณ ดังนี้

  OPI = (BV - SV)

 โดยที่  OPI = ค่�เสียโอก�สเงินลงทุนในทรัพย์สิน

   BV = มูลค่�แรกซื้อหรือสร้�งทรัพย์สิน

   SV = มูลค่�ซ�กของทรัพย์สินเมื่อหมดอ�ยุก�รใช้ง�น

   r = อัตร�ดอกเบี้ย (ในที่นี้ใช้อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้)

 ในท�งปฏิบัติ สศก. จะนำ�ช่วงอ�ยุก�รผลิต (เดือน) ร้อยละก�รใช้ง�น

ของทรัพย์สินในก�รผลิตพืชนั้นๆ ม�พิจ�รณ�ด้วย

 หม�ยเหตุ ก�รคิดค่�เสียโอก�สเงินลงทุนในพันธุ์สัตว์ ใช้สูตรเดียวกับ

ก�รลงทุนในทรัพย์สิน

 4.	 การคิดลดของต้นทุนการผลิต	 ใช้เฉพาะไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นก�ร

คำ�นวณค�่ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ปีแรก ถึงปีก่อนให้ผลผลิต หรือต้นทุน

เฉลี่ยก่อนให้ผล และนำ�ไปปรับลดมูลค่�ด้วยวิธีตัวร่วมส่วนลด (Discount 

Factor : DF) แลว้จงึนำ�ไปกระจ�ยเปน็ค�่ใช้จ่�ยตอ่ป ีในทกุชว่งอ�ยุทีใ่หผ้ลผลติ 

ด้วยวิธี Capital Recovery Factor (CRF) ดังนี้

  4.1 ห�ค่� ตัวร่วมส่วนลด จ�กก�รคิดลด ม�ทอนค่�ต้นทุนรวม

ทุกปีก่อนให้ผลผลิต ให้ไปเท่�กับจำ�นวนปีที่เก็บผลผลิตได้แล้ว และใช้อัตร�

ดอกเบี้ยที่กำ�หนด โดย ค่� DF คำ�นวณได้จ�ก สูตร

N

2

1
2

r

X

X
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  DF  = 1
(1 + r)t

 โดยที่ r คือ อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�ก 

  t คือ จำ�นวนปีคิดลด

 หรือ เปิดเทียบได้จ�กต�ร�ง ค่� DF สำ�เร็จรูปของ J. Price Gittinger 

  4.2 ห�ค่� ตัวกอบกู้ทุน เพื่อนำ�ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต กระจ�ยไป

ทกุปีของก�รเก็บเกีย่วตัง้แตป่เีริม่ตน้เกบ็เกีย่วจนหมดอ�ยขุยัท�งเศรษฐกจิของ

พืชนั้น โดย ย�งพ�ร�มีอ�ยุขัยท�งเศรษฐกิจเฉลี่ย 22 ปี อ�ยุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย  

16 ปี โดยเทียบกับค่� CRF (Capital Recovery Factor) ที่ได้จ�ก สูตร ดังนี้ 

  CRF  =     r 

 โดยที่ r คือ อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�ก 

  k คือ จำ�นวนปี หรืออ�ยุขัยของพืช

 หรือ เปิดเทียบได้จ�กต�ร�ง ค่� CRF สำ�เร็จรูปของ J. Price Gittinger 

1
(1 + r)k

1-
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ที่มาของข้อมูล สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

 กรมวิช�ก�รเกษตร

 กรมส่งเสริมก�รเกษตร

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 กรมประมง

 กรมปศุสัตว์

 กรมชลประท�น

 กรมที่ดิน

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย

 สม�คมก�รค้�ผู้ผลิตเอท�นอลไทย

 กรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น

 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 

  

 

รวบรวมและจัดทำาโดย ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร 

 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 E – mail : prcai@oae.go.th

 โทรศัพท์  0-2561-2870

 โทรส�ร   0-2561-2870
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