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คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร

คำ�นำ�
 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร เป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบก�รจัดทำ�  

และรวบรวมข้อมูลสถิติก�รเกษตรท่ีสำ�คัญของประเทศไทย สำ�หรับใช้ประโยชน์ 

ในด้�นต่�ง ๆ ซึ่งหล�ยหน่วยง�น ไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ เอกชน สถ�บันก�รศึกษ�  

หรือประช�ชนผู้สนใจ ตลอดจนเกษตรกร ส�ม�รถนำ�ข้อมูลสถิติดังกล่�ว 

ไปใช้ต�มวัตถุประสงค์ที่แตกต่�งกัน เพื่อให้ก�รใช้ง�นข้อมูลสถิติของสำ�นักง�น 

เศรษฐกิจก�รเกษตรเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร 

สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตร ไดจ้ดัทำ�เอกส�รคำ�นยิ�มขอ้มลูสถติกิ�รเกษตร ตัง้แต่ 

ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมคำ�นิย�มที่ใช้ในก�รสำ�รวจ จัดเก็บ  

ร�ยง�นข้อมูลสถิติก�รเกษตรด้�นพืช ปศุสัตว์ ประมง ก�รใช้ที่ดิน ภ�วะเศรษฐกิจ 

และสังคมครัวเรือน ด้�นภูมิส�รสนเทศ และด้�นก�รเกษตรอื่น ๆ เป็นก�รสร้�ง 

คว�มเข้�ใจร่วมกันของคณะผู้จัดทำ�และผู้ใช้ข้อมูล ให้ทร�บถึงร�ยละเอียดต่�ง ๆ  

ของข้อมูลสถิติก�รเกษตรที่สำ�คัญของประเทศไทย ซ่ึงเอกส�รฉบับนี้ได้ทำ�ก�ร

ปรับปรุงร�ยละเอียดให้มีคว�มทันสมัย สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

ในปัจจุบัน และเป็นไปต�ม พ.ร.บ. ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 

 ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร หวังว่�เอกส�ร 

ฉบับน้ีจะเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นเพื่อก�รจัดเก็บข้อมูลให้มีคว�มเป็นเอกภ�พ 

ไปในทิศท�งเดียวกันระหว่�งศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร และสำ�นักง�นเศรษฐกิจ

ก�รเกษตรที่ 1 – 12 ตลอดจนเป็นแนวท�งเพื่อสร้�งก�รรับรู้ถึงก�รได้ม�ของข้อมูล

สำ�หรบัผูใ้ชง้�นในระดบัต�่ง ๆ  ส�ม�รถใชข้อ้มลูสถติกิ�รเกษตรทีส่ำ�คญัของประเทศไทย

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ต่อไป 

 ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร

 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

 กันย�ยน 2565

ก



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตรข



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1  บทนำา     1

 หลักก�รและเหตุผล   1

 วัตถุประสงค์     2

 ขอบเขต      2

 ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ 2

บทที่ 2  คำานิยามสำาหรับการสำารวจสินค้าเกษตร 5

 คำ�นิย�มทั่วไป     5

 คำ�นิย�มด้�นพืช     9

 คำ�นิย�มด้�นปศุสัตว ์   12

 คำ�นิย�มด้�นก�รเลี้ยงสัตว์นำ้� 14  

บทที่ 3  นิยามการผลิต  15

 ก�รผลิตของข้�วและพืชไร่ 15

 ก�รผลิตพืชสวน     29

 ก�รผลิตปศุสัตว์     38

 ก�รผลิตประมง     46
  

บทที่ 4  นิยามต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 49

 นิย�มทั่วไป     49

 นิย�มต้นทุนก�รผลิตพืช  52

ค



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร

หน้า

นิย�มต้นทุนก�รผลิตปศุสัตว์ 54

 นิย�มต้นทุนก�รผลิตสัตว์นำ้� (ก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�) 58

บทที่ 5  นิยามราคา ดัชนี สินค้าเกษตร 61

 นิย�มร�ค�สินค้�เกษตร  61

 นิย�มดัชนีสินค้�เกษตร  62

บทที่ 6  นิยามการถือครองที่ดิน เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 63 

และภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร

 นิย�มก�รถือครองที่ดิน และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร 63 

 นิย�มของภ�วะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร 67

บทที่ 7  นิยามด้านภูมิสารสนเทศ 73
 

 นิย�มทั่วไป     73

 นิย�มในก�รจัดทำ�ข้อมูลเชิงพื้นที ่ 83

ภาคผนวก ก     86

ภาคผนวก ข     95

ฆ

��������สารบัญ�(ต่อ)



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร 1

�บทที่�1����บทนำ�

หลักก�รและเหตุผล

  สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรมหีน�้ทีโ่ดยตรงในก�รจดัทำ�และเผยแพร่

ขอ้มลูส�รสนเทศด�้นเศรษฐกจิก�รเกษตร เพือ่เปน็ขอ้มลูประกอบก�รตดัสนิใจ 

ในเรือ่งของนโยบ�ยม�ตรก�รต่�ง ๆ  รวมทัง้เปน็ขอ้มลูสำ�หรบัเกษตรกร นักวชิ�ก�ร  

และผู้สนใจ อย่�งไรก็ดีในก�รจัดทำ�และเผยแพร่ข้อมูลนั้น สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให ้

ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูในพ้ืนท่ี ผู้วิเคร�ะห์ขอ้มูล ผู้ใช้ขอ้มลูทุกระดบั มคีว�มเข�้ใจทีต่รงกนั  

คือนิย�ม ไม่ว่�จะเป็นนิย�มในเรื่องทั่วไปด้�นก�รเกษตร นิย�มของแต่ละสินค้�  

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรได้เคยจัดทำ�หนังสือคำ�นิย�มสินค้�เกษตร  

เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้มีคว�มเข้�ใจในคว�มหม�ยของคำ�นิย�ม 

เมื่อปี พ.ศ.2529 เป็นคร้ังแรก และมีก�รปรับปรุงอีกหล�ยครั้ง ปัจจุบัน

เทคโนโลยีก�รผลิตของสินค้�หล�ยชนิดมีก�รเปลี่ยนแปลง คำ�นิย�มท่ีมีอยู่ 

อ�จไม่ครอบคลุมทุกร�ยสินค้�และไม่เป็นปัจจุบัน จึงดำ�เนินก�รปรับปรุง 

เอกส�รคำ�นิย�มขึ้นใหม่

  นอกจ�กน้ี ผลผลติท�งก�รเกษตรทีแ่ตกต�่งกนั หรอืมกี�รใชห้น่วยนบั 

ที่แตกต่�งกัน สำ�หรับรูปแบบผลผลิตที่เหมือนกัน ก�รนำ�ปริม�ณก�รผลิต 

ม�ใช้จึงประสบปัญห�ในก�รนับผลผลิต ก�รแปรรูปสินค้�เกษตรขั้นต้น 

ใหเ้ปน็ผลติภณัฑท์�งก�รเกษตร ทัง้ก�รแปรรปูอย�่งง�่ยหรอืข้ันตน้ ก�รแปรรปู 

ในอตุส�หกรรมก�รเกษตร ก็เป็นเร่ืองสำ�คญัและจำ�เปน็ในก�รนำ�ขอ้มลูส�รสนเทศ

ไปใช้ประโยชน์ต�มคว�มจำ�เป็นต่อไป

1
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วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือใช้เปน็แหลง่อ�้งองิเกีย่วกบัคำ�นยิ�ม คว�มหม�ยทีใ่ชใ้นก�รสำ�รวจ

จัดเก็บร�ยง�นและเผยแพร่สถิติก�รเกษตร ของสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร 

รวมทั้งหน่วยง�นอื่น ๆ ภ�ยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 2. เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง 

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

ของผู้ผลิตข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง

 3. เพื่อให้ผู้ผลิต และผู้ใช้ข้อมูล มีคำ�นิย�มที่เข้�ใจตรงกัน เป็นที่ยอมรับ

และส�ม�รถใช้อ้�งอิงได้อย่�งเป็นเอกภ�พ

ขอบเขต

  เปน็ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคำ�นยิ�ม หรอืคว�มหม�ยของคำ� หรอืข้อคว�ม

ของสำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตร ทีใ่ชส้ำ�หรบัก�รสำ�รวจ ร�ยง�น และเผยแพร ่

ข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร ในทุกด้�นท่ีเกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง  

และภ�วะเศรษฐกิจสังคมและแรงง�นของสังคมครัวเรือนเกษตร

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

 1. ผูใ้ชข้้อมลูเข�้ใจคว�มหม�ยคำ�นยิ�ม ขอ้จำ�กัด และวธิกี�รจดัเกบ็ข้อมลู

สถิติก�รเกษตร ได้อย่�งถูกต้อง

 2. ผูผ้ลติขอ้มลู ดำ�เนินก�รจัดเก็บข้อมลูภ�คสน�มและสมัภ�ษณ์เกษตรกร  

ไม่เกิดคว�มสับสนคำ�นิย�ม ทำ�ให้ได้ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถลดคว�ม 

คล�ดเคลื่อนของก�รจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจ�กระเบียบวิธีก�รสุ่มตัวอย่�ง 

ท�งสถิติ (Non-Sampling Error)
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 3. ผูผ้ลติและผูใ้ชข้อ้มลูเข�้ใจวธิกี�รไดม้�ของข้อมลูสถติกิ�รเกษตร ทำ�ให้

เกิดก�รพัฒน�ข้อมูลสถิติก�รเกษตรที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย

และว�งแผนพฒัน�ก�รเกษตรไดอ้ย�่งเหม�ะสม เปน็ประโยชนต์อ่สว่นรวมและ

ประเทศช�ติ

 4. ข้อมูลสถิติก�รเกษตรมีคว�มเป็นเอกภ�พน่�เช่ือถือ และส�ม�รถนำ�

ไปใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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คำ�นิย�มทั่วไป

 1. ประชากร หม�ยถงึ จำ�นวนทัง้หมดของสิง่ทีต่อ้งก�รศกึษ� และประม�ณ

ค่�สถิติภ�ยในคุ้มรวมที่กำ�หนด

 2. คุ้มรวม หม�ยถึง ก�รกำ�หนดขอบข่�ยของก�รสำ�รวจว่�ครอบคลุม

ประช�กรหน่วยใดที่ต้องก�รศึกษ� จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล

 3. การนับจด หม�ยถึง ก�รนับและจดบันทึกเฉพ�ะสิ่งที่ต้องก�รศึกษ�

ต�มคุ้มรวมที่กำ�หนด

 4. การแจงนบั หม�ยถงึ ก�รสอบถ�มหรอืสมัภ�ษณร์�ยละเอียด เกีย่วกบั

ขอ้มลูทีต่อ้งก�รศึกษ� จ�กผูใ้หข้อ้มลู หรอืหนว่ยแจงนบัต�มทีก่ำ�หนด ดำ�เนนิก�ร 

โดยผู้สำ�รวจหรือพนักง�นแจงนับ

 5. ครวัเรอืน หม�ยถึง บุคคลคนเดยีวหรือกลุ่มบคุคลทีอ่�ศัยอยูใ่นบริเวณ

ผืนทีด่นิเดียวกนั กนิและใช้จ�่ยร่วมกนั โดยไม่คำ�นงึถงึว�่จะมรี�ยชือ่อยูใ่นทะเบยีน

บ้�นเดียวกัน หรือไม่ก็ต�ม

 6. ครวัเรือนเกษตร หม�ยถงึ ครวัเรือนทีม่สีม�ชกิคนใดคนหนึง่ หรอืหล�ยคน 

ประกอบก�รเกษตรในปีอ้�งอิงที่ใช้จัดเก็บข้อมูล

 7. หัวหน้าครัวเรือนเกษตร หม�ยถึง บุคคลในครัวเรือนเกษตรซ่ึงเป็น

ผู้จัดก�ร หรือรับผิดชอบ และคงในสิทธิของผลประโยชน์ที่ได้ โดยไม่คำ�นึงถึง

กรรมสิทธิ์ที่แท้จริง จ�กก�รประกอบกิจก�รเกษตร ซึ่งอ�จจะดำ�เนินกิจก�รเอง

หรอืมอบหม�ยให้ผูอ้ืน่ดำ�เนนิก�ร หรอืดแูลแทนกไ็ด ้แตย่งัคงไดร้บัผลประโยชน์

ในก�รประกอบก�รเกษตรนั้น ๆ อยู่

บทที่�2� คำ�นิยามสำ�หรับการสำ�รวจ�
� สินค้าเกษตร
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 8. การประกอบการเกษตร หม�ยถึง ก�รปลูกพืช ก�รเลี้ยงปศุสัตว์  

ก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ้� ก�รทำ�น�เกลือสมุทร ก�รเพ�ะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  

และเกษตรอื่น ๆ  เช่น ก�รเพ�ะเห็ด ก�รเพ�ะเลี้ยงไส้เดือนดิน ก�รผลิตชีวภัณฑ์ 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ก�รบรโิภคหรอืจำ�หน่�ยหรอืใช้ง�นในฟ�รม์ อย�่งใดอย�่งหนึง่ 

หรือหล�ยอย่�งรวมกัน 

 9. เกษตรกร หม�ยถงึ บคุคลธรรมด� กลุม่บคุคล หรอืนติบิคุคลทีป่ระกอบ

ก�รเกษตร โดยจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยง�นที่รับขึ้นทะเบียนหรือ 

ไม่ก็ได้

 10. ผืนที่ดิน หม�ยถึง ที่ดินผืนใดผืนหนึ่งมีที่ดินของผู้อื่น ลำ�นำ้� ถนน  

ที่ส�ธ�รณะ ฯลฯ ล้อมรอบที่ดินผืนหนึ่ง อ�จประกอบด้วยที่ดินแปลงเดียวหรือ

หล�ยแปลงติดต่อกันก็ได้ 

 11. การชลประทาน หม�ยถงึ กจิก�รทีก่รมชลประท�นจดัทำ�ขึน้เพือ่ให้ได้

ม�ซึง่นำ�้หรอืเพือ่ กกั เกบ็ รกัษ� ควบคมุ สง่ ระบ�ยหรอืแบง่นำ�้เพือ่เกษตรกรรม 

ก�รพลังง�น ก�รส�ธ�รณูปโภค หรือก�รอุตส�หกรรม และหม�ยคว�มรวมถึง 

ก�รป้องกันคว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กนำ้� กับรวมถึงก�รคมน�คมท�งนำ้� 

ซึ่งอยู่ในเขตชลประท�นด้วย (พระร�ชบัญญัติก�รชลประท�นหลวง (ฉบับที่ 4) 

พุทธศักร�ช 2518)

  เขตชลประท�น หม�ยถึง เขตพื้นที่ของก�รพัฒน�ทรัพย�กรนำ้�  

โดยก�รจดัสรรนำ�้เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นด�้นเกษตรกรรม ดงันัน้พ้ืนทีก่�รเกษตรใด ๆ   

จึงถูกตีคว�มให้อยู่ใน หรือนอกเขตชลประท�นอย่�งใดอย่�งหนึ่งเท่�นั้น ดังนี้

   1) ในเขตชลประท�น หม�ยถึง พื้นที่ที่ใช้ในก�รเพ�ะปลูกพืช 

ที่อยู่ในเขตที่มีก�รชลประท�น คือ
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    1.1) เขตชลประท�นหลกั หม�ยถงึ พืน้ท่ีทีใ่ชใ้นก�รเพ�ะปลกูพชื 

ทีอ่ยู่ในเขตบรกิ�รภ�คก�รเกษตรของกรมชลประท�น ซึง่ดำ�เนนิก�รในลกัษณะ

ของโครงก�รชลประท�น ขน�ดใหญแ่ละขน�ดกล�งเปน็หลกั เขตชลประท�นหลกั 

แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่่

      1.1.1) โครงก�รชลประท�นขน�ดใหญ่ หม�ยถึง  

ง�นชลประท�นเอนกประสงค์ท่ีส�ม�รถกอ่ใหเ้กดิประโยชนท์�งด�้นก�รเกษตร  

ก�รอปุโภคบรโิภค ก�รบรรเท�อทุกภยั ก�รอุตส�หกรรม ก�รผลติกระแสไฟฟ�้ 

จ�กพลงันำ�้ ก�รคมน�คม แหล่งเพ�ะพนัธุป์ระมงนำ�้จดื แหลง่ทอ่งเทีย่วพกัผอ่น 

หย่อนใจ และอื่น ๆ ในแต่ละโครงก�รมีง�นก่อสร้�งหล�ยประเภท เช่น  

เขือ่นกักเก็บนำ�้ เขือ่นทดนำ�้ หรอืฝ�ยทดนำ�้ ก�รสบูนำ�้ ระบบส่งนำ�้ ระบบระบ�ยนำ�้  

ระบบชลประท�นในแปลงน� ถ�้เปน็ก�รกอ่สร�้งประเภทเข่ือนเกบ็กกันำ�้ ส�ม�รถ 

เก็บกักนำ้�ได้ม�กกว่� 100 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร หรือมีพื้นที่อ่�งเก็บนำ้�ตั้งแต่  

15 ต�ร�งกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประท�นม�กกว่� 80,000 ไร่ขึ้นไป

      1.1.2) โครงก�รชลประท�นขน�ดกล�ง หม�ยถึง  

โครงก�รชลประท�นท่ีมีขน�ดเล็กกว่�โครงก�รชลประท�นขน�ดใหญ่ที่มี

ปรมิ�ตรเกบ็กกันำ�้นอ้ยกว�่ 100 ล้�นลูกบ�ศกเ์มตร หรอืพ้ืนทีเ่ก็บกักนำ�้นอ้ยกว่�  

15 ต�ร�งกโิลเมตร หรอืพืน้ทีช่ลประท�นนอ้ยกว�่ 80,000 ไร ่โครงก�รดงักล่�ว 

มีก�รจดัก�รท่ีดนิและมรีะยะเวล�ดำ�เนนิโครงก�รเกนิ 1 ป ีซึง่จะเป็นง�นกอ่สร�้ง 

อ�ค�รชลประท�นประเภทต�่ง ๆ  อ�ท ิเขือ่นกกัเกบ็นำ�้ เขือ่นทดนำ�้ ฝ�ย โครงสบูนำ�้  

ระบบสง่นำ�้และระบ�ยนำ�้ รวมทัง้ง�นกอ่สร้�งท�งลำ�เลยีงผลผลติ และง�นแปรสภ�พ 

ลำ�นำ้� เป็นต้น

      1.1.3) โครงก�รชลประท�นขน�ดเล็ก หม�ยถึง  

ง�นพัฒน�แหลง่นำ�้ขน�ดเลก็ท่ีกรมชลประท�นไดเ้ริม่กอ่สร�้งม�ตัง้แต่ พ.ศ. 2520  

เพือ่แกป้ญัห� หรอืบรรเท�คว�มเดือดรอ้นเกีย่วกบัเรือ่งนำ�้ สำ�หรบัก�รอปุโภคบรโิภค 
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และก�รเกษตร ซึ่งเป็นคว�มจำ�เป็นขั้นพื้นฐ�นของร�ษฎรในชนบท หรือพื้นที่ 

ทีห่�่งไกล รวมท้ังก�รแกไ้ขบรรเท�คว�มเดอืดรอ้นจ�กอทุกภยั และนำ�้เคม็ทีข่ึน้

ถึงพื้นที่เพ�ะปลูก โดยก�รก่อสร้�งอ�ค�รชลประท�นขน�ดเล็กประเภทต่�ง ๆ  

ให้สอดคล้องกับสภ�พภูมิประเทศ และปัญห�ที่เกิดข้ึนต�มคว�มต้องก�ร 

ของร�ษฎร โดยร�ษฎรยินยอมสละที่ดินในก�รก่อสร้�งโครงก�รโดยไม่มี 

เงื่อนไข และมีระยะเวล�ดำ�เนินโครงก�รประม�ณ 1 ปี

   2) นอกเขตชลประท�น หม�ยถึง พื้นที่ที่ใช้ในก�รเพ�ะปลูก 

อยู่นอกเขตชลประท�น รวมทั้งโครงก�รชลประท�นขน�ดเล็กบ�งโครงก�ร  

เช่น ชลประท�นเสริม ชลประท�นร�ษฎร์ โครงก�รชลประท�นอันเนื่อง 

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ เฉพ�ะในส่วนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพ่ือ 

ประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

    2.1) ชลประท�นเสริม หม�ยถึง อ�ณ�บริเวณพ้ืนที่  

ทีใ่ชใ้นก�รเพ�ะปลกูพชืท่ีมกี�รชลประท�นแต่อยู่นอกเขตก�รบรกิ�รภ�คก�รเกษตร

ของกรมชลประท�น ซึ่งส่วนม�กจะเป็นพื้นที่ในเขตโครงก�รชลประท�นขน�ด

เล็กและดำ�เนินก�รโดยหน่วยง�นของท�งร�ชก�รอื่น ๆ ที่มิใช่กรมชลประท�น 

เช่น โครงก�รสูบนำ้�ด้วยไฟฟ้� โครงก�รจัดห�นำ้�สนับสนุนศูนย์พัฒน�โครงก�ร

หลวง โครงก�รขุดลอกหนองนำ้�และคลองธรรมช�ติ 

    2.2) ชลประท�นร�ษฎร ์หม�ยถึง อ�ณ�เขตพืน้ทีท่ีเ่กษตรกร 

หรอืกลุม่เกษตรกรรว่มจดัใหมี้ก�รชลประท�นในพืน้ทีก่�รเกษตรสำ�หรบัทอ้งถิน่

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



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร 9

คำ�นิย�มด้�นพืช

 1. ปีเพาะปลูก หม�ยถึง ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รผลิตพืช  

ซึง่จะทำ�ก�รเพ�ะปลกูตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภ�คม ถงึ 30 เมษ�ยน ของปีถดัไป ยกเวน้ 

ข�้วโพดเลีย้งสตัวซ์ึง่จะทำ�ก�รเพ�ะปลกูตัง้แตว่นัที ่1 มีน�คม ถงึ 28 กมุภ�พนัธ ์

ของปีถัดไป

 2. ปีการผลิต หม�ยถึง ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รผลิตพืช  

ซึ่งจะทำ�ก�รเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน 

ยกเว้นมันสำ�ปะหลังโรงง�น ก�แฟ และอ้อยโรงง�นซึ่งจะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวตั้งแต่

วันที่ 1 ตุล�คม ถึง 30 กันย�ยน ของปีถัดไป 

 3. เนื้อที่เพาะปลูก หม�ยถึง ขน�ดเน้ือที่ดิน ท่ีทำ�ก�รเพ�ะปลูกพืช 

ที่กำ�หนดในปีเพ�ะปลูกนั้น ๆ ท้ังน้ีไม่รวมเนื้อที่ที่ไม่ส�ม�รถเพ�ะปลูกได้ 

ในบริเวณเดียวกันขน�ดตั้งแต่ 25 ต�ร�งว�ขึ้นไป หรือหล�ยบริเวณรวมกัน

ตั้งแต่ 50 ต�ร�งว�ขึ้นไป

 4. เนือ้ทีย่นืต้น หม�ยถงึ ขน�ดเนือ้ทีด่นิไมผ้ลไมย้นืตน้ ท่ียนืตน้อยูท้ั่งหมด 

ณ วันที่ 1 มกร�คมของปีก�รผลิตนั้น ยกเว้น ก�แฟ หม�ยถึง ขน�ดเนื้อที่ดิน  

ที่ก�แฟยืนต้นอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 1 ตุล�คม ของปีก่อนหน้�

 5. เนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิต หม�ยถึง ขน�ดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้น 

ท่ีปลูกจนถึงก่อนเก็บผลผลิตได้เป็นครั้งแรกแม้จะครบอ�ยุต�มหลักวิช�ก�ร 

ท�งก�รเกษตรแล้วก็ต�ม

 6. เนื้อที่เก็บเกี่ยว หม�ยถึง ขน�ดเน้ือที่ดินที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งนี ้

ไม่รวมเนื้อที่ที่ปล่อยทิ้งผลผลิตไว้ ไม่ว่�ด้วยส�เหตุใดก็ต�ม

 7. เน้ือที่ให้ผลผลิต หม�ยถึง ขน�ดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้นที่เก็บ

ผลผลิตในรอบปีก�รผลิต รวมทั้งที่เคยให้ผลผลิตม�แล้วแต่ในรอบปีก�รผลิต 

จะมีก�รเก็บผลผลิตหรือไม่ก็ต�ม



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร10

 8. เนื้อที่เสียหายสิ้นเชิง หม�ยถึง ขน�ดเนื้อที่ดินที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูก 

แต่ไม่ส�ม�รถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ 10 ของผลผลิต

ที่เคยได้รับในปีปกติ โดยเสียห�ยในบริเวณเดียวกันขน�ดตั้งแต่ 25 ต�ร�งว� 

ขึ้นไป หรือหล�ยบริเวณรวมกันตั้งแต่ 50 ต�ร�งว�ขึ้นไป

 9. เนื้อที่โค่นทิ้ง หม�ยถึง ขน�ดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้น ที่เกษตรกร 

ตัดโค่นทิ้งรวมทั้งเนื้อที่เสียห�ยจ�ก ภัยธรรมช�ติ เช่น ไฟป่� ลมพ�ยุ ภัยแล้ง 

นำ้�ท่วม โดยมีพื้นที่ที่โค่นล้มรวมกันม�กกว่� 50 ต�ร�งว�ขึ้นไป 

 10. จำานวนต้นทั้งหมด หม�ยถึง จำ�นวนต้นของไม้ผลไม้ยืนต้นชนิดใด 

ชนิดหนึ่งที่ยืนต้นอยู่ทั้งหมดในรอบปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  10.1 จำ�นวนต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต หม�ยถึง จำ�นวนต้นของไม้ผล 

ไม้ยืนต้นที่ปลูกจนถึงก่อนเก็บผลผลิตได้เป็นครั้งแรก

  10.2 จำ�นวนต้นท่ีให้ผลผลิต หม�ยถึง จำ�นวนต้นของไม้ผล 

ไม้ยืนตน้ท่ีเกบ็ผลผลติในรอบปกี�รผลติ รวมทัง้ท่ีเคยใหผ้ลผลิตม�แล้วแตใ่นรอบปี 

ก�รผลิตจะมีก�รเก็บผลผลิตหรือไม่ก็ต�ม

 11. ประเภทสวน หม�ยถึง สวนที่มีลักษณะก�รปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น  

แบ่งเป็น 3 ประเภท 

  11.1 สวนเฉพ�ะ หม�ยถึง ลักษณะสวนที่มีก�รปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 

ชนิดเดียว หรือม�กกว่� 1 ชนิด ที่มีอ�ณ�เขตของสวนเด่นชัด หรือก�รปลูก 

ไม้ผลไม้ยืนต้น แต่ละชนิดมีระยะก�รปลูกที่แน่นอน ส�ม�รถแยกจำ�นวนต้น 

และเนื้อที่ของไม้ผลไม้ยืนต้นแต่ละชนิดได้

  11.2 สวนผสม หม�ยถึง ลักษณะสวนที่มีก�รปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 

หล�ยชนิดปะปนกัน มีอ�ณ�เขตของสวนท่ีแน่นอน แต่ระยะปลูกของไม้ผล 

ไม้ยืนต้น แต่ละชนิดไม่แน่นอน ส�ม�รถแยกจำ�นวนต้นได้ แต่ไม่ส�ม�รถ 

แยกเป็นเนื้อที่ของไม้ผลไม้ยืนต้น แต่ละชนิดได้ 
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  11.3 ไมเ่ป็นสวน หม�ยถงึ ลักษณะก�รปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ อย�่งกระจดั 

กระจ�ยไม่เป็นระเบียบ ไม่มีอ�ณ�เขตท่ีแน่นอน และไม่ส�ม�รถแยกเนื้อที่ 

ของไม้ผลไม้ยืนต้นแต่ละชนิดได้ เช่น ก�รปลูกอยู่ข้�งบ้�น หลังบ้�น รั้วบ้�น 

หรือหัวไร่ปล�ยน�

 12. อายุไม้ผลไม้ยืนต้น หม�ยถึง อ�ยุเป็นปีของไม้ผลไม้ยืนต้นนับจ�ก 

วันปลูก จนถึงวันที่ 1 มกร�คม ของปีก�รผลิตน้ัน ก�รนับอ�ยุนับเป็นเลข 

จำ�นวนเต็ม ยกเว้นก�แฟ นับจ�กวันปลูก จนถึงวันที่ 1 ตุล�คมของปีก่อนหน้�

 13. วิธีการปลูก หม�ยถึง ก�รนำ�เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ หรือส่วนขย�ยพันธุ์

ของพืช ปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ 

 14. ผลผลิตของพืช หม�ยถึง ผลผลิตทั้งหมดท่ีเกษตรกรเก็บเกี่ยว 

ในรอบปีต�มชนิดสินค้�

 15. ความชืน้ หม�ยถงึ ปรมิ�ณของนำ�้ทีอ่ยูใ่นเมลด็พชื ซึง่สง่ผลตอ่นำ�้หนกั

และคุณภ�พของผลผลิต มีหน่วยเป็นร้อยละ

 16. การจำาแนกแจกจ่ายผลผลิต หม�ยถึง ก�รนำ�ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ 

เช่น บริโภค ข�ย เลี้ยงสัตว์ ทำ�พันธุ์ แปรรูป 
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คำ�นิย�มด้�นปศุสัตว์

 1. ปกีารผลติ หม�ยถงึ ระยะเวล�ในก�รดำ�เนนิกจิกรรมก�รเลีย้งปศุสตัว ์

และได้ผลผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีนั้น ๆ

 2. จำานวนปศสุตัว ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม หม�ยถงึ จำ�นวนปศุสตัวท์ีเ่กษตรกร

เลี้ยงอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกร�คม 

 3. ปริมาณการผลิต หม�ยถึง ผลผลิตปศุสัตว์ท่ีได้ท้ังหมดในรอบปี 

ก�รผลิต

 4. จำานวนลูกที่เกิด หม�ยถึง จำ�นวนลูกที่เกิดและอยู่รอดเกิน 24 ชั่วโมง 

ในรอบปีก�รผลิต

 5. ฟาร์ม หม�ยถึง พื้นที่ในก�รจัดก�รเลี้ยงปศุสัตว์ที่รวมถึงสิ่งปลูกสร้�ง 

 6.  ครัวเรือนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ หม�ยถึง ครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์

ชนิดนั้นๆ โดยครัวเรือนหนึ่งอ�จขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้หล�ยฟ�ร์ม

 7.  ลักษณะโรงเรือน

  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

   7.1 โรงเรือนระบบปิดแบบอีแวป (Evaporation Cooling  

System) หม�ยถงึ โรงเรอืนทีม่รีะบบระบ�ยอ�ก�ศประเภทหนึง่ซึง่ใชป้ระโยชน์

จ�กคว�มเร็วลมร่วมกับก�รระเหยของนำ้� เพื่อทำ�ให้อุณหภูมิของอ�ก�ศลดลง 

และสัตว์มีคว�มเย็นสบ�ยขึ้น ลักษณะโรงเรือนระบบอีแวปต้องเป็นโรงเรือน 

ทีม่ดิชดิ ปล�ยด�้นหนึง่ของโรงเรือนติดต้ังพัดลมดูดอ�ก�ศ และปล�ยอกีด�้นหนึง่ 

ติดตั้งแผ่นระเหยนำ้�

   7.2 โรงเรือนระบบเปิด (Open System) หม�ยถึง โรงเรือน 

ที่สร้�งในลักษณะเปิด โดยให้อ�ก�ศส�ม�รถเข้�สู่โรงเรือนได้ต�มธรรมช�ติ
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 8. ลักษณะการเลี้ยง

  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

   8.1 เลี้ยงแบบพันธะสัญญ� (Contract Farming)

    1) เลีย้งแบบประกนัร�ค� หม�ยถงึ ก�รเลีย้งปศสุตัวใ์นลกัษณะ 

ที่เกษตรกรจะทำ�ข้อตกลงหรือสัญญ�ผูกพันไว้ล่วงหน้�เป็นล�ยลักษณ์อักษร  

ในก�รข�ยผลผลิตให้กับบริษัทหรือตัวแทนผลผลิตโดยกำ�หนดร�ค�ซื้อข�ยไว้

ล่วงหน้� (ร�ค�ประกัน) ทั้งนี้เกษตรกรไม่ต้องห�ตล�ดเอง บริษัทหรือตัวแทน 

จะเป็นผู้รับซื้อปศุสัตว์จ�กผู้เลี้ยงทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรต้องเป็นผู้ลงทุนเอง 

ตัง้แตก่�รสร�้งโรงเรอืนพรอ้มอปุกรณ ์ค�่นำ�้ ค�่ไฟฟ�้ ค่�แรงง�น รวมถึงจะตอ้ง 

ซื้อพันธุ์และปัจจัยก�รผลิตอื่นที่ระบุไว้ต�มสัญญ� และต้องเลี้ยงปศุสัตว์ภ�ยใต้  

ก�รแนะนำ�และก�รดูแลของบริษัทหรือตัวแทน

    2) เลี้ยงแบบรับจ้�งเลี้ยง หม�ยถึง ก�รเลี้ยงปศุสัตว์ 

ในลักษณะที่เกษตรกรเป็นผู้รับจ้�งเลี้ยงโดยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพันธ์ุ  

และปัจจัยก�รผลิต แต่ต้องปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ท่ีระบุไว้ต�มสัญญ� ทั้งนี้ 

เกษตรกรตอ้งลงทนุสร�้งโรงเรอืนพร้อมอปุกรณ ์ค�่นำ�้ ค�่ไฟฟ�้ และค่�แรงง�นเอง  

ซึ่งเกษตรกรจะได้รับค่�ตอบแทนต�มสัญญ�ผูกพันที่ทำ�ไว้

   8.2 เล้ียงแบบอิสระ หม�ยถึง ก�รเลี้ยงปศุสัตว์ที่เกษตรกร 

ไม่มีข้อสัญญ�ผูกพันใด ๆ กับบริษัทหรือตัวแทน เกษตรกรเป็นผู้ออกค่�ใช้จ่�ย

ในก�รเลี้ยงทั้งหมด มีอิสระในก�รตัดสินใจหรือบริห�รจัดก�รฟ�ร์มที่เก่ียวกับ

ก�รเลี้ยง และข�ยผลผลิตทั้งหมด
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คำ�นิย�มด้�นก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�

 1. ปีการผลิต หม�ยถึง ปีท่ีจับผลผลิตสัตว์นำ้� โดยนับระยะเวล�ตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีนั้น ๆ

 2.  เนือ้ทีเ่ลีย้ง1 หม�ยถงึ ขน�ดพืน้ทีผ่วินำ�้ทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวน์ำ�้ และมผีลผลติ

ทั้งหมดในรอบปีก�รผลิต มีหน่วยเป็นไร่ โดยไม่รวมถึง บ่อพักนำ้� คลองส่งนำ้� 

คลองระบ�ยนำ้� คู คันดิน ขอบบ่อ หรือและสิ่งปลูกก่อสร้�งอื่นทั้งหมด 

 3. ที่เลี้ยงสัตว์นำ้า (หรือหน่วยเลี้ยงสัตว์นำ้�) หม�ยถึง บ่อ กระชัง น�  

รอ่งสวน คอก หรอืทีท่ีใ่ชเ้ลีย้งสตัวน์ำ�้ลกัษณะอืน่ใด ไมว่�่จะอยูใ่นทีด่นิของเอกชน 

หรอืในทีส่�ธ�รณสมบตัขิองแผน่ดนิ หรือในทีจั่บสตัวน์ำ�้ใด ๆ  ท่ีผูข้ดุ ผูส้ร�้ง ผูจ้ดัทำ�  

เจ้�ของหรือผู้ครอบครองมีคว�มมุ่งหม�ยโดยตรงที่จะใช้ทำ�ก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�

 4. ฟาร์ม หม�ยถึง หน่วยจัดก�รในก�รเลี้ยงสัตว์นำ้� ซ่ึงอ�จเป็นบุคคล

ธรรมด� หรือนิติบุคคล โดยในบุคคลหนึ่งหรือนิติบุคคลหนึ่ง อ�จมีก�รเลี้ยง

หล�ยฟ�ร์ม

1 กรณีที่มีก�รเล้ียงสัตว์นำ้�ม�กกว่� 1 ชนิด ในหน่วยเลี้ยงเดียวกัน ก�รนับเน้ือท่ีเลี้ยง 

 จะนับเป็นเนื้อที่เลี้ยงของสัตว์นำ้�ที่จับผลผลิตได้ม�กที่สุดเป็นสัตว์นำ้�หลัก (สัตว์นำ้� 

 ที่ จับผลผลิตได้น้อยกว่� เป็น สัตว์นำ้�รอง) ส่วนผลผลิตจะเป็นผลผลิต 

 จ�กทั้งก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�หลัก และสัตว์นำ้�รอง
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บทที่�3����นิยามการผลิต

ก�รผลิตของข้�วและพืชไร่

 1. ข้าว

  1.1 ข้าว หม�ยถึง ข้�วทุกส�ยพันธุ์ที่เพ�ะปลูก ยกเว้นข้�วที่ปลูก 

เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์โดยเฉพ�ะทั้งของหน่วยง�นร�ชก�รและเอกชน เช่น 

ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ของเอกชน และเกษตรกรที่ปลูก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉพ�ะ

   ก�รแบ่งประเภทข้�วต�มลักษณะต่�ง ๆ ดังนี้

   1.1.1 แบ่งต�มฤดูก�รผลิต ได้แก่

    1) ข้�วน�ปี หม�ยถึง ข้�วที่เพ�ะปลูกระหว่�งวันท่ี 1 

พฤษภ�คม ถึง 31 ตุล�คม ของปีเดียวกัน ยกเว้นภ�คใต้ฝั่งตะวันออก 6 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช พัทลุง สงขล� ปัตต�นี ยะล� และนร�ธิว�ส  

ที่เพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 16 มิถุน�ยน ถึง 28 กุมภ�พันธ์ ของปีถัดไป

    2) ข้�วน�ปรัง หม�ยถึง ข้�วท่ีเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 1 

พฤศจิก�ยน ถึง 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป ยกเว้นภ�คใต้ฝั่งตะวันออก 6 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช สงขล� พัทลุง ปัตต�นี ยะล� และนร�ธิว�ส  

ที่เพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 1 มีน�คม ถึง 15 มิถุน�ยน ของปีเดียวกัน
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   1.1.2 แบ่งต�มก�รตอบสนองต่อช่วงแสง ได้แก่

    1) ข้�วไวต่อช่วงแสง (Photoperiod Sensitive)2  

เป็นข้�วที่ออกดอกเฉพ�ะเมื่อช่วงเวล�กล�งวันสั้นกว่� 12 ชั่วโมง โดยพบว่� 

ข้�วไวต่อช่วงแสงในประเทศไทยมักจะออกดอกในเดือนที่มีคว�มย�วของ 

กล�งวันประม�ณ 11 ชั่วโมง 40 น�ที หรือสั้นกว่�นี้ ดังนั้นข้�วที่ออกดอกได ้

ในเดือนที่มีคว�มย�วของกล�งวัน 11 ชั่วโมง 40-50 น�ที จึงได้ชื่อว่�เป็นข้�ว 

ท่ีมีคว�มไวต่อช่วงแสงน้อย (Less Sensitive to Photoperiod) และพันธุ์ 

ที่ออกดอกเฉพ�ะในเดือนที่มีคว�มย�วของกล�งวันประม�ณ 11 ชั่วโมง  

10-20 น�ที ก็ได้ชื่อว่�เป็นพันธ์ุท่ีมีคว�มไวต่อช่วงแสงม�ก (Strongly  

Sensitive to Photoperiod) พันธ์ุข้�วประเภทนี้จึงปลูกและให้ผลผลิต 

ได้ปีละหนึ่งครั้ง หรือปลูกได้เฉพ�ะในฤดูน�ปี พันธ์ุข้�วในประเทศไทยที่เป็น 

พันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มีคว�มไวต่อช่วงแสง

    2) ข้�วไม่ไวต่อช่วงแสง (Photoperiod Insensitive)  

เป็นข้�วที่ออกดอกเมื่อข้�วมีระยะเวล�ก�รเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต�มอ�ยุ 

จึงใช้ปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 

   1.1.3 แบ่งต�มวิธีปลูกข้�ว ได้แก่

    1) ก�รทำ�น�ดำ� เป็นวิธีก�รทำ�น�ท่ีมีก�รนำ�เมล็ดข้�ว 

ไปเพ�ะในแปลงที่เตรียมไว้ (แปลงกล้�) ให้งอกเป็นต้นกล้� แล้วถอนต้นกล้�ไป 

ปักดำ�ในกระทงน�ที่เตรียมไว้ และมีก�รดูแลรักษ�จนให้ผลผลิต ก�รทำ�น�ดำ�

นิยมในพื้นที่ที่มีแรงง�นเพียงพอ

2 สรุปก�รอ้�งอิง : องค์คว�มรู้เรื่องข้�ว V.3 กรมก�รข้�ว 
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    2) ก�รทำ�น�หว�่น เป็นก�รปลกูข�้วโดยก�รหว�่นเมลด็ลงไป 
ในน�ที่เตรียมพื้นท่ีไว้แล้วโดยตรง เป็นวิธีก�รที่นิยมม�กข้ึนในปัจจุบัน  
เนื่องจ�กประหยัดแรงงง�นและเวล� ก�รทำ�น�หว่�น แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
     2.1) น�หว�่นข�้วแหง้ เปน็ก�รหว่�นเมลด็ข้�วเพือ่คอยฝน  
และมีชื่อเรียกปลีกย่อยไปต�มวิธีปฏิบัติคือ
      2.1.1) ก�รหว�่นสำ�รวย เป็นก�รหว่�นเมล็ดข�้วแห้ง 
ในสภ�พดินแห้ง เนื่องจ�กฝนยังไม่ตก โดยหลังจ�กก�รไถแปรครั้งสุดท้�ย
แล้วหว่�นเมล็ดข�้วลงไปโดยไม่ต้องคร�ดกลบ เมล็ดจะตกลงไปอยู่ในระหว่�ง 
ก้อนดิน เมื่อฝนตกลงม�เมล็ดข้�วจะงอกขึ้นม� ในบ�งพื้นที่หลังจ�กก�รหว่�น
ข้�วแห้งแล้วมีก�รคร�ดกลบหรือไถกลบ
      2.1.2) ก�รหว่�นหลังขี้ไถ เป็นก�รหว่�นในสภ�พ
ที่มีฝนตกลงม� และนำ้�เริ่มจะขังในกระทงน� เมื่อไถแปรแล้วก็หว่�นเมล็ดพันธุ์
ข้�วต�มหลัง แล้วคร�ดกลบทันที
     2.2) น�หว่�นข้�วงอก หว่�นนำ้�ตม โดยก�รนำ�เมล็ด 
พันธุ์ข้�วที่ถูกเพ�ะให้งอก มีขน�ดตุ่มต� (มีร�กงอกประม�ณ 1-2 มิลลิเมตร) 
ไปหว่�นลงในกระทงน� ซึ่งมีก�รเตรียมดินจนเป็นเทือก 
      2.2.1) ก�รหว่�นหนีนำ้� ทำ�ในน�นำ้�ฝน เนื่องจ�ก
ก�รหว่�นข้�วแห้งหรือทำ�ก�รตกกล้�ไม่ทัน เมื่อฝนม�ม�ก หลังจ�กเตรียมดิน
เป็นเทือกดีแล้ว ก็หว่�นข้�วที่เพ�ะจนงอก ลงไปในกระทงน�ที่มีนำ้�ขังอยู่ม�ก
จึงเรียกว่� น�หว่�นนำ้�ตม
      2.2.2) น�ชลประท�น หรอืน�ในเขตชลประท�นทีมี่ 
แหลง่นำ�้อดุมสมบรูณ ์ก�รทำ�น�ในสภ�พน้ีมกัจะใหผ้ลผลติสูง หลงัจ�กเตรยีมดนิ 
เป็นเทือกดีแล้วระบ�ยนำ้�ออกหรือให้เหลือนำ้�ขังบนผืนน�น้อยท่ีสุด นำ�เมล็ด 
พันธุ์ข้�วท่ีงอกขน�ด “ตุ่มต�” หว่�นลงไป แล้วคอยดูแลควบคุมก�รให้นำ้�  

มักจะเรียกก�รทำ�น�แบบนี้ว่� “ก�รทำ�น�นำ้�ตมแผนใหม่”
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    3) ก�รทำ�น�หยอด เปน็วธิกี�รปลกูข�้วทีอ่�ศยันำ�้ฝน โดยหยอด 

เมล็ดข้�วแห้ง ลงไปในดินเป็นหลุม ๆ หรือโรยเป็นแถวแล้วกลบเมล็ดข้�ว  

เมื่อฝนตกลงม�ดินมีคว�มชื้นพอเหม�ะ เมล็ดก็จะงอกเป็นต้น ก�รทำ�น�หยอด

นยิมทำ�ในพืน้ทีส่ภ�พไร ่หรอืน�ในเขตทีก่�รกระจ�ยของฝนไมแ่น่นอน แบ่งเป็น  

2 สภ�พ ได้แก่

     3.1) น�หยอดในสภ�พไร่ (ข้�วไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่มักเป็น 

ที่ล�ดชัน เช่น ที่เชิงเข� ปริม�ณนำ้�ฝนไม่แน่นอน สภ�พพื้นที่ส่วนใหญ่ 

ไม่ส�ม�รถเตรียมดินโดยก�รไถได้ จึงจำ�เป็นต้องหยอดข้�วเป็นหลุม

     3.2) น�หยอดในสภ�พที่ร�บสูง เช่น ภ�คตะวันออก 

เฉียงเหนือและภ�คเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ร�บเชิงเข�หรือหุบเข� ก�รหยอด 

อ�จหยอดเป็นหลุมหรือใช้เครื่องมือหยอด หรือโรยเป็นแถวแล้วคร�ดกลบ  

น�หยอดในสภ�พนี้ให้ผลผลิตสูงกว่�น�หยอดในสภ�พไร่ม�ก

    4) ก�รโยนกล้� ก�รปลูกข้�วในปัจจุบันมีได้หล�ย ๆ วิธีก�ร  

ทั้งก�รปักดำ� ก�รหว่�นข้�วงอก และก�รหว่�นข้�วแห้ง แต่วิธีก�รต่�ง ๆ  มีข้อด ี

ข้อเสียแตกต่�งกัน เช่น ก�รปักดำ�ประหยัดเมล็ดพันธุ์ แต่สิ้นเปลืองแรงง�น  

สว่นก�รหว�่นข้�วงอก หรอืก�รหว่�นข�้วแหง้ ประหยัดแรงง�น แตใ่ช้เมลด็พนัธุ์ 

ม�กประม�ณ 15 – 25 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งในภ�วะที่เมล็ดพันธุ์ข้�วมีร�ค�สูง  

22 – 24 บ�ทต่อกิโลกรัม (พฤษภ�คม 2551) ก�รปลูกข้�วโดยก�รโยนกล้�

จึงเป็นอีกท�งเลือกหนึ่ง เนื่องจ�กใช้เมล็ดพันธุ์ข้�วเพียง 4 – 5 กิโลกรัมต่อไร่ 

ส�ม�รถประหยัดเวล�และแรงง�นในก�รดำ�น�
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   1.1.4 แบ่งต�มปริม�ณแอมิโลส (Amylose)3 เป็น 4 กลุ่ม 
    1) ข้�วเจ้�นุ่ม แป้งของข้�วข�วมีปริม�ณแอมิโลสตำ่�  
(ตั้งแต่ร้อยละ 13 ถึง ร้อยละ 20 โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 14%)
    2) ข้�วเจ้�ร่วน แป้งของข้�วข�วมีปริม�ณแอมิโลส 
ป�นกล�ง (ม�กกว่�ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 14%) 
เมื่อหุงสุกเป็นข้�วสวยแล้วเมล็ดข้�ว จะร่วนค่อนข้�งนุ่ม
    3) ข้�วเจ้�แข็ง แป้งของข้�วข�วมีปริม�ณแอมิโลสสูง  
(ม�กกว่�ร้อยละ 25 ขึ้นไปโดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 14%) เม่ือหุงสุก 
เป็นข้�วสวยแล้วเมล็ดข้�ว จะค่อนข้�งร่วนและแข็ง
    4) ข้�วเหนยีว แปง้ของข�้วเหนยีวข�วมปีรมิ�ณแอมโิลส 
ตำ่�ม�กหรือไม่มีเลย เมื่อหุงสุกเมล็ดข้�วจะเหนียวและจับติดกัน
  1.2 ลักษณะผลผลิตข้าว หม�ยถึง ผลผลิตเมล็ดข้�วเปลือกที่นวด
ออกจ�กรวงข้�วแล้ว โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 15%
  1.3 พันธุ์ข้าว หม�ยถึง พันธุ์ข้�วที่ใช้เพ�ะปลูก เช่น พันธุ์พื้นเมือง  
กข 6 กข 15 ข�วดอกมะลิ 105 สุพรรณ 60,90 ชัยน�ท 1 หอมสุพรรณบุรี  
ปทุมธ�นี 1 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 60-2 เป็นต้น 

 2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  2.1 ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์หม�ยถงึ ข�้วโพดเลีย้งสตัวท์ีเ่พ�ะปลกูเพือ่นำ�เมลด็ 
ม�ใช้ผสมเป็นอ�ห�รสตัว ์และผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ  ยกเวน้ข�้วโพดเลีย้งสตัวท์ีท่ำ�ก�ร
เพ�ะปลกูเพือ่ผลติเปน็เมลด็พนัธุโ์ดยเฉพ�ะ ทัง้ของหนว่ยง�นร�ชก�รและเอกชน 
เช่น ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ของเอกชน และเกษตรกรที่ปลูก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุ

3 อ้�งอิงข้อมูลจ�ก : สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ
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   2.1.1 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) แบ่งออกเป็น

    1) ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ต้นฤดูฝน หม�ยถึง ข้�วโพด 

เลีย้งสตัวท์ีท่ำ�ก�รเพ�ะปลกูระหว่�งวันท่ี 1 มนี�คม ถงึวนัที ่31 กรกฎ�คม ของป ี

เดียวกัน

    2) ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ปล�ยฤดูฝน หม�ยถึง ข้�วโพด

เลี้ยงสัตว์ที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 1 สิงห�คม ถึงวันที่ 31 ตุล�คม ของปี

เดียวกัน

   2.1.2 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หม�ยถึง ข้�วโพด 

เลี้ยงสัตว์ที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 1 พฤศจิก�ยน ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 

ของปีถัดไป

  2.2 ลกัษณะผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ หม�ยถงึ ผลผลติเมลด็ข้�วโพด

เลี้ยงสัตว์ที่สีออกจ�กฝักแล้ว โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 14.5%

  2.3 พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หม�ยถึง พันธุ์ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ 

เพ�ะปลูก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

   2.3.1 พันธุ์ลูกผสมปิด หม�ยถึง พันธุ์ที่เกษตรกรไม่ส�ม�รถเก็บ

เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพ�ะปลูกในครั้งต่อไปได้

    1) พันธุ์ลูกผสมของท�งร�ชก�ร หม�ยถึง พันธุ์ลูกผสม 

ทีพ่ฒัน�โดยหนว่ยง�นร�ชก�ร เชน่ นครสวรรค ์72 ของกรมวชิ�ก�รเกษตร และ 

สวุรรณ 3851 ของศนูย์วิจัยข้�วโพดข้�วฟ�่งแห่งช�ติ มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร ์

อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม�

    2) พันธุ์ลูกผสมของบริษัทเอกชน หม�ยถึง พันธุ์ลูกผสม 

ทีบ่รษิทัเอกชน ผลติออกม�จำ�หน�่ย และแนะนำ�ใหเ้กษตรกรปลูก มช่ืีอก�รค�้ต�่ง ๆ   

เชน่ พนัธุ ์888 999 222 111 ของ CP หรอื 328 983 ของ Pacific หรอื Pioneer 

3013 หรือ เทพวีนัส 49 เป็นต้น
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   2.3.2 พนัธุล์กูผสมเปดิ หม�ยถงึ พนัธุท์ีเ่กษตรกรส�ม�รถเกบ็เมลด็

ไว้ใช้ทำ�พันธุ์เพ�ะปลูกในครั้งต่อไปได้ เช่น พันธุ์สุวรรณ 1 สุวรรณ 2 สุวรรณ 3 

สุวรรณ 4 สุวรรณ 5 นครสวรรค์ 1 นครสวรรค์ 2 เป็นต้น

 3. ข้าวโพดหวาน

  3.1 ขา้วโพดหวาน หม�ยถงึ ข�้วโพดหว�นทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ ระหว่�ง

วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

  3.2 ลักษณะผลผลิตข้าวโพดหวาน หม�ยถึง ผลผลิตข้�วโพดหว�น

ฝักสดทั้งเปลือก

  3.3 พนัธุข์า้วโพดหวาน หม�ยถงึ เมลด็ข�้วโพดหว�นทีใ่ช้ในก�รเพ�ะปลูก  

ซึ่งพันธุ์ที่นิยม เช่น ไฮบริกซ์ 59 ซูก�ร์สต�ร์พลัส เอทีเอส 12 เป็นต้น

 

 4. ข้าวโพดฝักอ่อน

  4.1 ข้าวโพดฝักอ่อน หม�ยถึง ข้�วโพดฝักอ่อนที่เก็บเก่ียวผลผลิต 

ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

  4.2 ลักษณะผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน หม�ยถึง ผลผลิตข้�วโพด 

ฝักอ่อนฝักสดทั้งเปลือก

  4.3 พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน หม�ยถึง เมล็ดข้�วโพดฝักอ่อนที่ใช้ในก�ร

เพ�ะปลูก ซึ่งพันธุ์ที่นิยม เช่น พันธุ์แปซิฟิก 321 แปซิฟิก 271 แปซิฟิก 571 

เป็นต้น
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 5. อ้อยโรงงาน

  5.1 อ้อยโรงงาน หม�ยถึง อ้อยที่เก็บเกี่ยวส่งเข้�โรงง�นในฤดูหีบอ้อย 

ระหว่�งวันที่ 1 ตุล�คม ถึง วันที่ 30 กันย�ยน ของปีถัดไป

   5.1.1 อ้อยโรงง�นปีแรก (ปี 1) หม�ยถึง อ้อยโรงง�นที่ปลูกแล้ว

แตย่งัไมเ่คยตดัผลผลติสง่เข�้โรงง�นเลยนบัตัง้แตเ่ริม่ปลกูม� แตต่ดัผลผลติหรอื

ค�ดว�่จะตดัผลผลติสง่เข�้โรงง�นในฤดหูบีออ้ยนีเ้ปน็ครัง้แรก เรยีกว�่ ออ้ยยอด 

หรืออ้อยใหม่

   5.1.2 ออ้ยโรงง�นปทีี ่2 หม�ยถงึ ออ้ยโรงง�นทีต่ดัและให้ผลผลติ

ม�แล้ว 1 คร้ังนับตั้งแต่เริ่มปลูกม� และตัดผลผลิตหรือค�ดว่�จะตัดผลผลิต 

ส่งเข้�โรงง�นอีกเป็นครั้งที่ 2 เรียกว่� อ้อยตอหนึ่ง

   5.1.3 อ้อยโรงง�นปีที่ 3 ขึ้นไป หม�ยถึง อ้อยโรงง�นที่ตัดและให ้

ผลผลิตม�แล้ว 2 ครั้งขึ้นไป นับตั้งแต่เริ่มปลูกม� และตัดผลผลิตหรือค�ดว่� 

จะตัดผลผลิตส่งเข้�โรงง�นอีกเป็นครั้งที่ 3 หรือครั้งที่ 4 หรือครั้งที่ 5 เรียกว่� 

อ้อยตอสอง อ้อยตอส�ม อ้อยตอสี่ เป็นต้น

  5.2 ลักษณะผลผลิตอ้อยโรงงาน หม�ยถึง ผลผลิตอ้อยโรงง�นลำ�ต้น

อ้อยที่ตัดใบ และยอดออกแล้ว

  5.3 พันธุ์อ้อยโรงงาน หม�ยถึง พันธุ์อ้อยโรงง�นที่นิยมปลูก เช่น พันธุ์

ขอนแก่น 3 LK92-11 อู่ทอง 12 อู่ทอง 15 อู่ทอง 5 CSB 03-109 CSB 06-2-21 

KPK98-51 K 95-84 K 88-92 KLK 92-11 เป็นต้น
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 6. มันสำาปะหลังโรงงาน 

  6.1 มันสำาปะหลังโรงงาน หม�ยถึง มันสำ�ปะหลังโรงง�นที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต ระหว่�งวันที่ 1 ตุล�คม ถึงวันที่ 30 กันย�ยน ของปีถัดไป โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือข�ยหรอืนำ�สง่ผลผลติเข�้สูโ่รงง�นอุตส�หกรรม เชน่ ล�นมนัเส้น  

โรงง�นมันอัดเม็ด โรงง�นแป้งมัน โรงง�นเอท�นอล และโรงง�นแปรรูปอื่น ๆ 

ยกเว้นพันธุ์บริโภคสด

  6.2 ลักษณะผลผลิตมันสำาปะหลังโรงงาน หม�ยถึง ผลผลิตหัวมันสด

ที่ผ่�นก�รทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว

  6.3 พันธุ์มันสำาปะหลังโรงงาน เช่น พันธุ์เกษตรศ�สตร์ 50 ระยอง 72 

ระยอง 5 ห้วยบง 80 ห้วยบง 60 ทั้งนี้ไม่รวมมันสำ�ปะหลังพันธุ์บริโภคสด เช่น 

พิรุณ 2 ระยอง 2 เป็นต้น

 7. สับปะรดปัตตาเวีย

  7.1 สับปะรดปัตตาเวยี หม�ยถงึ สบัปะรดพนัธุป์ตัต�เวยีทีม่กี�รเกบ็เกีย่ว 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ถึงวันที่ 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน โดยรวมสับปะรด

ปัตต�เวียท่ีมีชื่อเรียกต�มท้องถิ่นต่�ง ๆ ที่เพ�ะปลูก เช่น สับปะรดศรีร�ช� 

สับปะรดบ้�นค� สับปะรดห้วยมุ่น 

   7.1.1 สับปะรดปัตต�เวีย มีดหนึ่ง หม�ยถึง สับปะรดปัตต�เวีย 

ที่เก็บเกี่ยวหรือตัดผลผลิตได้เป็นครั้งแรก

   7.1.2 สับปะรดปัตต�เวีย มีดสอง หม�ยถึง สับปะรดปัตต�เวีย 

ที่เก็บเกี่ยวหรือตัดผลผลิตได้เป็นครั้งที่สอง

   7.1.3 สับปะรดปัตต�เวีย มีดส�ม หม�ยถึง สับปะรดปัตต�เวีย 

ที่เก็บเกี่ยวหรือตัดผลผลิตได้เป็นครั้งที่ส�มขึ้นไป

  7.2 ลักษณะผลผลิตสับปะรดปัตตาเวีย หม�ยถึง ผลผลิตสับปะรด 

ผลสดที่ตัดจุก และก้�นออกแล้ว
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 8. ถั่วเขียว

  8.1 ถั่วเขียว หมายถึง ถ่ัวเขียวที่เพ�ะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต  

เพื่อนำ�เมล็ดม�ใช้บริโภคและใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�รต่�ง ๆ แบ่งออกเป็น  

3 ชนิด ต�มลักษณะผิว คือ ถั่วเขียวธรรมด�หรือถั่วเขียวผิวด้�น ถั่วเขียวผิวมัน  

และถั่วเขียวผิวดำ� (ถั่วแขก) โดยไม่รวมถั่วเขียวท่ีปลูกและไถกลบในระยะ

ออกดอกเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด และไม่รวมถั่วเขียวที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกเพื่อผลิต 

เป็นเมล็ดพันธุ์โดยเฉพ�ะ ทั้งของหน่วยง�นร�ชก�รและเอกชน เช่น ศูนย์วิจัย

เมลด็พนัธุ ์ศูนยผ์ลติเมล็ดพันธ์ุของเอกชน และเกษตรกรทีป่ลกูโดยมวีัตถุประสงค์

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

   8.1.1 ถั่วเขียว รุ่น 1 (ฤดูฝน) หม�ยถึง ถั่วเขียวที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูก 

ระหว่�งวันที่ 1 พฤษภ�คม ถึง 31 ตุล�คม ของปีเดียวกัน โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะ

ทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม 

   8.1.2 ถัว่เขยีว รุน่ 2 (ฤดแูลง้) หม�ยถงึ ถัว่เขยีวทีท่ำ�ก�รเพ�ะปลกู

อยู่ระหว่�งวันที่ 1 พฤศจิก�ยน ถึง 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึงว่�

จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม

  8.2 ลักษณะผลผลิตถั่วเขียว หม�ยถึง ผลผลิตเมล็ดถั่วเขียวที่กะเท�ะ

เปลือกออกจ�กฝักแล้ว โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 14%

  8.3 พันธุ์ถั่วเขียว หม�ยถึง เมล็ดถั่วเขียวที่ใช้ในก�รเพ�ะปลูก  

ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกจำ�แนกต�มลักษณะผิว ดังนี้

   8.3.1 พันธุ์ถั่วเขียวผิวมันและผิวด้�น ได้แก่ พันธ์ุกำ�แพงแสน 1 

กำ�แพงแสน 2 ชัยน�ท 36 ชัยน�ท 60 ชัยน�ท 72 มอ.1 มทส.1

   8.3.2 พันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ� ได้แก่ พันธุ์อู่ทอง 2 พิษณุโลก 2
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 9. ถั่วลิสง

  9.1 ถั่วลิสง หม�ยถึง ถั่วลิสงที่เพ�ะปลูกเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต 

นำ�เมล็ดม�ใช้บริโภคและใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�ร รวมถึงถ่ัวลิสงที่เพ�ะปลูก 

เพือ่เกบ็ฝกัสดม�ต้มเปน็ถัว่ตม้ ไม่รวมถัว่ลสิงท่ีปลกูและไถกลบในระยะออกดอก

เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด

   9.1.1 ถั่วลิสง รุ่น 1 (ฤดูฝน) หม�ยถึง ถั่วลิสงที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูก 

ระหว่�งวันที่ 1 พฤษภ�คม ถึง 31 ตุล�คม ของปีเดียวกัน โดยไม่คำ�นึงถึง 

ว่�จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม

   9.1.2 ถั่วลิสง รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หม�ยถึง ถั่วลิสงที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูก 

ระหว่�งวันที่ 1 พฤศจิก�ยน ถึง 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึง 

ว่�จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ต�ม

  9.2 ลักษณะผลผลิตถั่วลิสง หม�ยถึง ผลผลิตถั่วลิสงทั้งเปลือก

แห้ง สำ�หรับผลผลิตที่นำ�ออกข�ยสู่ท้องตล�ด โดยทั่วไปมีก�รข�ยผลผลิต 

ใน 3 ลกัษณะ ซึง่จะตอ้งแปลงใหอ้ยูใ่นรปูผลผลติเดียวกัน คอื ถัว่ลสิงทัง้เปลอืกแหง้  

ได้แก่

   9.2.1 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด หม�ยถึง ถั่วลิสงทั้งเปลือกสดที่เก็บ

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

   9.2.2 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง หม�ยถึง ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง 

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

   9.2.3 ถั่วลิสงกะเท�ะเปลือก หม�ยถึง ถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

นำ�ม�ทำ�คว�มสะอ�ดและต�กจนแห้งสนิท แล้วจึงนำ�ม�กะเท�ะเปลือกออกอีก

ขั้นตอนหนึ่งได้เป็นเมล็ดถั่วลิสง

  9.3 พันธุ์ถั่วลิสง หม�ยถึง เมล็ดถั่วลิสงที่ใช้ในก�รเพ�ะปลูก ซึ่งมีพันธุ์

ที่นิยมปลูกจำ�แนกต�มลักษณะผลผลิตที่ใช้ ดังนี้
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   9.3.1 พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสดหรือเปลือกสด ได้แก่ พันธุ์สุโขทัย 38  

ก�ฬสินธุ์ 1 ขอนแก่น 60-2 ขอนแก่น 4 ลำ�ป�ง

   9.3.2 พันธุท์ีใ่ชใ้นรปูฝักแหง้หรอืเปลือกแห้ง ไดแ้ก ่พนัธ์ุไทน�น 9  

ขอนแก่น 60-1 ขอนแก่น 60-3 ขอนแก่น 5 ก�ฬสินธุ์ 2 หรือพันธุ์พระร�ชท�น  

หรือพันธุ์KAC431

 10. ถั่วเหลือง

  10.1 ถ่ัวเหลอืง หม�ยถงึ ถัว่เหลอืงทีเ่พ�ะปลกูและเกบ็เกีย่วผลผลติ

เพื่อนำ�เมล็ดม�ใช้บริโภคและใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�รต่�ง ๆ เช่น นำ้�มันพืช 

เต้�เจ้ียว เต้�หู้ ตลอดจนนำ�ไปผสมเป็นอ�ห�รสัตว์ แต่จะไม่รวมถั่วเหลือง   

ที่ปลูกเพื่อเก็บฝักสดนำ�ม�ต้มที่เรียกว่� “ถ่ัวแระ” ไม่รวมถั่วเหลืองที่ปลูกและ 

ไถกลบในระยะออกดอกเพือ่เปน็ปุย๋พชืสด และไมร่วมถัว่เหลืองทีท่ำ�ก�รเพ�ะปลกู 

เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์โดยเฉพ�ะ ทั้งของหน่วยง�นร�ชก�รและเอกชน เช่น 

ศนูยว์จิยัเมลด็พันธุ ์ศนูยผ์ลติเมลด็พันธุข์องเอกชน และทีป่ลกูโดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉพ�ะ

   10.1.1 ถั่วเหลืองรุ่น 1 (ฤดูฝน) หม�ยถึง ถั่วเหลืองที่ทำ� 

ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่ 1 พฤษภ�คม ถึง 31 ตุล�คม ของปีเดียวกัน  

โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ต�ม

   10.1.2 ถั่วเหลืองรุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หม�ยถึง ถั่วเหลืองที่ทำ� 

ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันท่ี 1 พฤศจิก�ยน ถึง 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป  

โดยไม่คำ�นึงถึงว่�จะทำ�ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ต�ม

  10.2 ลักษณะผลผลิตถั่วเหลือง หม�ยถึง ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลือง 

ที่กะเท�ะเปลือกออกจ�กฝักแล้ว โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 15%
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  10.3 พันธุ์ถั่วเหลือง หม�ยถึง เมล็ดถั่วเหลืองที่ใช้ในก�รเพ�ะปลูก 

ซึ่งพันธุ์ที่นิยม เช่น พันธ์ุสจ.4 สจ.5 ชม.2 ชม.60 นว.1 สท.1 สท.2 มข.35  

จักรพันธุ์ เป็นต้น

 11. มะเขือเทศ

  11.1 มะเขือเทศ หม�ยถึง มะเขือเทศที่เก็บเกี่ยวผลสด เพื่อนำ�ไปข�ย

ให้ผู้บริโภคและส่งเข้�โรงง�นอุตส�หกรรม

  11.2 ลักษณะผลผลิตมะเขือเทศ หม�ยถึง ผลผลิตมะเขือเทศผลสด

หลังทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว

  11.3 พันธุ์มะเขือเทศ 

   11.3.1 พันธุ์โรงง�น หม�ยถึง มะเขือเทศพันธุ์ที่ปลูกสำ�หรับ 

ส่งเข้�โรงง�นอุตส�หกรรมเพื่อแปรรูป สำ�หรับพันธุ์ที่นิยมปลูก เช่น พันธุ์

เพอร์เฟคโกล 111 TP115-8 สะออน ลูกหล้�คำ�แพง ลูกหล้�ขนต�งอน  

จัสเตอร์ เอ็กซ์ตร้� 390 เอ็กซ์ตร้�โกล์ด พรีเมี่ยมโกลด์ BT-2 เกษตรดอย  

NS 2535 เพชรมณีทอง 988 เพชรตะวัน 983 SB 022 NS 538 ส�วน้อย 17 

Poppy 287 เป็นต้น

   11.3.2 พันธุ์บริโภค หม�ยถึง มะเขือเทศพันธุ์ที่ปลูกสำ�หรับ 

ข�ยใหผู้บ้ริโภคท่ัวไปนำ�ไปบรโิภค สำ�หรบัพันธุท์ีนิ่ยมปลกู เชน่ พนัธุเ์ทพประท�น  

สีด�ทิพย์ เพชรชมพู แพรวชมพู ร�ชินี กัญญ� 001 ศรีสะเกษ 1 ศรีสะเกษ 19  

เพอร์เฟ็คโกลด์ 111 NS81 CHT154 เป็นต้น
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 12. กล้วยไม้
  12.1 กลว้ยไม้ หม�ยถงึ กลว้ยไม้ทีย่นืตน้อยู ่ระหว�่งวนัท่ี 1 มกร�คม 
ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน โดยนับเฉพ�ะกล้วยไม้ตัดดอกเท่�นั้น ไม่รวม 
ไม้กระถ�ง
  12.2 ลกัษณะผลผลติกลว้ยไม ้หม�ยถงึ ผลผลติกลว้ยไม้ท่ีเปน็ชอ่ดอก  
โดยแบ่งคว�มย�วของช่อดอกได้ดังนี้
   12.2.1 กล้วยไม้ช่อย�วพิเศษ (ซุปเปอร์) คว�มย�วช่อ 55-64 
เซนติเมตร
   12.2.2 กล้วยไม้ช่อย�ว คว�มย�วช่อ 45-54 เซนติเมตร
   12.2.3 กล้วยไม้ช่อสั้น คว�มย�วช่อ 35-44 เซนติเมตร
  12.3 พันธุก์ล้วยไม ้หม�ยถงึ สกุลกลว้ยไม้สกุลหว�ย และสกลุกลว้ยไม้
อื่น ๆ
   12.3.1 พันธ์ุกล้วยไม้สกุลหว�ย ท่ีนิยมปลูก แยกต�มสีต่�ง ๆ  ดังน้ี
    1) สีชมพูเข้มปนข�ว เช่น บอมโจแดง บอมโจ บอม17 
บอม17กล�ย บอม k แดงพิริย� เอียสกุล เป็นต้น
    2) สีชมพูอ่อน เช่น แอนน� ซ�กุระ มิสทีน สุรีพิสช์  
เอริก้� ควีนพิงค์ เป็นต้น
    3) สขี�ว เช่น ข�วสน�น ข�ว 5N ข�ว N4 ข�วประวทิย ์
เวนเส็ง ยูกิ บิ๊กไวท์ บรัชซิ่ง เป็นต้น
    4) สีแดงเข้ม เช่น ซ�บิน กระทิงแดง เป็นต้น
    5) สีเหลือง เช่น แมรีแมค ฟ�ติม� Yellow River เป็นต้น
    6) สีเขียวอ่อน เช่น บูรณเจต Yukon Green Light เป็นต้น
    7) สีม่วง เช่น ชิดชม Blue Sky Lzum เป็นต้น
   12.3.2 พันธุ์กล้วยไม้สกุลอื่น ที่เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  

ม็อคค�ร� แวนด� ออนซิเดียม 
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  ก�รผลิตพืชสวน

 1. ปาล์มนำ้ามัน

  1.1 ปาล์มนำ้ามัน หม�ยถึง ป�ล์มนำ้�มันที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ 

ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน  

  1.2 ลักษณะผลผลิตปาล์มนำ้ามัน หม�ยถึง ผลผลิตป�ล์มนำ้�มัน 

อยู่ในรูปผลป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย 

  1.3 พันธุ์ปาล์มนำ้ามัน หม�ยถึง ต้นพันธุ์ป�ล์มนำ้�มันที่เกษตรกรปลูก  

เช่น พันธุ์สุร�ษฎร์ธ�นี 1 สุร�ษฎร์ธ�นี 2 สุร�ษฎร์ธ�นี 3 สุร�ษฎร์ธ�นี 4 

สุร�ษฎร์ธ�นี 5 สุร�ษฎร์ธ�นี 6 สุร�ษฎร์ธ�นี 7 เทเนอร่� ดูร่� พิสิเฟอร่�  

ยันกัมบิ ดีลิ-ยันกัมบิคอมแพค เป็นต้น

  1.4 ประเภทผลผลิตปาล์มนำ้ามัน

   1.4.1 ผลป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย หม�ยถึง ผลป�ล์มนำ้�มันรวม 

ทั้งทะล�ยที่เก็บเกี่ยวจ�กสวนในทุกชั้นคุณภ�พ เพื่อนำ�ไปจำ�หน่�ย ณ จุดรับซื้อ  

หรือใช้ประโยชน์ 

   1.4.2 ผลป�ลม์รว่ง หม�ยถึง ผลป�ลม์นำ�้มนัทีร่ว่งหลน่จ�กทะล�ย

อยู่ในสวน ซึ่งเก็บม�เพื่อนำ�ไปจำ�หน่�ย ณ  จุดรับซื้อ หรือใช้ประโยชน์ 

 2. ยางพารา

  2.1 ยางพารา หม�ยถงึ ย�งพ�ร�ทีย่นืตน้อยู่หรอืปลกูใหม ่ในระหว่�ง

วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

  2.2 ลักษณะผลผลิตยางพารา หม�ยถึง ผลผลิตย�งพ�ร�อยู่ในรูป 

ย�งแผ่นดิบ
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  2.3 พันธ์ุยางพารา หม�ยถึง ต้นพันธ์ุย�งพ�ร�ที่เกษตรกรปลูก  

เช่น พันธุ์ RRIM600 สวย251 (RRIT251) สวย408 (RRIT408)  

หรือพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ984 BPM24  JVP80  KT311 เป็นต้น

  2.4 ประเภทผลผลิตยางพารา4

   2.4.1 นำ้�ย�งสด หม�ยถึง นำ้�ย�งพ�ร�สดที่เกษตรกรกรีดได้ 

โดยที่ยังไม่ผ่�นกระบวนก�รเติมส�รเคมีหรือก�รแปรรูป

   2.4.2 ย�งแผ่นดิบ หม�ยถึง ย�งแผ่นที่เกษตรกรผลิตขึ้นและ 

ยังไม่ผ่�นก�รรมควัน หรือกระบวนก�รอื่นใด ปัจจุบันม�ตรฐ�นสำ�หรับ 

ก�รซื้อข�ยในตล�ดย�งแผ่นดิบ แบ่งออกได้ 4 ระดับ คือ

    1) ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ 1 ต้องมีเน้ือย�งใสตลอดแผ่น  

มีนำ้�หนัก ณ คว�มชื้นเพียง 2-3% มีสีสมำ่�เสมอและปร�ศจ�กฟองอ�ก�ศ 

สะอ�ดตลอดทั้งแผ่น คว�มหน�ของแผ่นย�ง 2.8-3.2 มิลลิเมตร ขน�ดของ 

แผ่นย�ง 38-46 x 80 x 90 เซนติเมตร นำ้�หนักเฉลี่ยต่อแผ่น 800-1,200 กรัม 

มีคว�มยืดหยุ่นดี มีล�ยดอกของลูกกลิ้งบดเด่นชัดตลอดทั้งแผ่น และส�ม�รถ

รมควันให้แห้งได้ภ�ยใน 5 วัน 

    2) ย�งแผน่ดบิคณุภ�พ 2 มเีนือ้ใสตลอดทัง้แผน่ มีคว�มชืน้

สูงขึ้นเล็กน้อยที่นำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 3-4% มีรอยด่�งดำ�ได้บ้�งเล็กน้อย และให้

มีฟองอ�ก�ศได้เล็กน้อยเช่นเดียวกัน คว�มหน�ของแผ่น 3-4 มิลลิเมตร ขน�ด

ของแผ่นต้องเท่�กับย�งแผ่นดิบคุณภ�พ 1 นำ้�หนักต่อแผ่น 1,000-1,200 กรัม 

มีคว�มยืดหยุ่นดี ส�ม�รถรมควันให้แห้งภ�ยใน 6-7 วัน 

4 อ้�งอิงข้อมูลจ�ก : ก�รย�งแห่งประเทศไทย
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    3) ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ 3 เนื้อย�งสีไม่โปร่งใส มีนำ้�หนัก 

ณ คว�มชื้น 6-7% มีสิ่งเจือปนและฟองอ�ก�ศได้บ้�งเล็กน้อย คว�มหน� 

ของแผ่นไม่เกิน 4 มิลลิเมตร นำ้�หนักย�งแผ่นไม่เกินแผ่นละ 1,500 กรัม  

ขน�ดของแผ่นต้องมีม�ตรฐ�นเดียวกัน และรมควันให้แห้งได้ไม่เกิน 10 วัน

    4) ย�งแผ่นดิบคุณภ�พตำ่�กว่�คุณภ�พ 3 หรือย�งคละ 
ลักษณะแผ่นย�งจะแห้งไม่สมำ่�เสมอทั้งแผ่น นำ้�หนัก ณ คว�มชื้นไม่เกิน 8%  
มีส่ิงเจือปนได้ม�กกว่�ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ 3 ขน�ดของแผ่นไม่สวยง�ม  
มีคว�มกว้�งและคว�มย�วไม่แน่นอน สีของแผ่นค่อนข้�งทึบไม่โปร่งใส  
มีฟองอ�ก�ศเจือปนม�ก
    5) ย�งก้อนถ้วย หม�ยถึง ก้อนย�งที่เกิดจ�กนำ้�ย�งสด 
จับตัวในถ้วยนำ้�ย�ง มีลักษณะเป็นก้อนรูปถ้วยรับนำ้�ย�ง ก้อนย�งที่ผลิตได้ 
จะมีสีข�วและสีค่อย ๆ  คลำ้�ขึ้นและคว�มชื้นค่อย ๆ  ลดลงเมื่อทิ้งไว้หล�ย ๆ  วัน
    6) เศษย�งพ�ร�หรอืขีย้�ง หม�ยถงึ ย�งทีต่ดิต�มรอยกรดี 
ย�งกน้ถว้ย ย�งทีต่กต�มพ้ืนตดิ ต�มภ�ชนะบรรจ ุจ�กบอ่บำ�บัดนำ�้เสยี ย�งทีเ่หลอื 
จ�กก�รแปรรูปย�งแผ่นดิบ ย�งฟอง ย�งแผ่นรมควัน นำ้�ย�งข้น ย�งแท่ง  
หรือย�งก้อนถ้วยคุณภ�พตำ่�ที่มีขี้เปลือก เศษดิน เศษไม้ติดอยู่ 

 3. กาแฟ
  3.1 กาแฟ หม�ยถึง ก�แฟที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่ 1 
ตุล�คม ถึง 30 กันย�ยน ของปีถัดไป
  3.2 ลักษณะผลผลิตกาแฟ หม�ยถึง ผลผลิตก�แฟอยู่ในรูปของส�รก�แฟ
  3.3 พนัธุก์าแฟ หม�ยถงึ พนัธุก์�แฟทีเ่กษตรกรปลูก ไดแ้ก ่พันธุโ์รบัสต�  
อ�ร�บิก�
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  3.4 ประเภทผลผลิตกาแฟ 
   3.4.1 เมล็ดก�แฟสด หม�ยถึง ก�แฟผลสดสีแดง (ผลเชอร์รี่)
   3.4.2 เมล็ดก�แฟกะล� หม�ยถึง เมล็ดก�แฟแห้งที่ได้จ�ก 
ผลก�แฟสุกที่เอ�ส่วนของผนังผลชั้นนอก หรือเปลือกนอกและผนังผลชั้นกล�ง 
หรือเนื้อออกแล้ว แต่ยังมีผนังผลชั้นใน หรือเปลือกชั้นในที่เรียกว่�กะล�ติดอยู่
   3.4.3 ส�รก�แฟ หม�ยถึง เมล็ดก�แฟที่สีเอ�กะล�ออกพร้อมที่

จะคั่วแล้ว

 4. มะพร้าวผลแก่

  4.1 มะพร้าวผลแก่ หม�ยถึง มะพร้�วท่ียืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่

ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน ทั้งนี้ไม่รวมมะพร้�ว 

นำ้�หอม และมะพร้�วทำ�นำ้�ต�ล 

  4.2 ลักษณะผลผลิตมะพร้าวผลแก่ หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูป 

มะพร้�วผลแก่

  4.3 พันธุ์มะพร้าว หม�ยถึง ต้นพันธ์ุมะพร้�วที่เกษตรกรปลูก เช่น  

พันธุ์สวีลูกผสม 1 ชุมพรลูกผสม 60-1 ชุมพรลูกผสม 2 เป็นต้น

 5. มะนาว

  5.1 มะนาว หม�ยถึง มะน�วที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่  

1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

  5.2 ลักษณะผลผลิตมะนาว หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูปมะน�วผลสด

หลังทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว

  5.3 พันธ์ุมะนาว หม�ยถึง ต้นพันธุ์มะน�วที่เกษตรกรปลูก ได้แก่  

พันธุ์แป้น ไข่ หนัง พวง ต�ฮิติ
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 6. มังคุด

  6.1 มังคุด หม�ยถึง มังคุดท่ียืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่  

1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

  6.2 ลักษณะผลผลิตมังคุด หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูปมังคุดผลสด 

  6.3 พันธ์ุมังคุด หม�ยถึง ต้นพันธ์ุมังคุดท่ีเกษตรกรปลูก คือ พันธ์ุก�ซิเนีย

 7. ทุเรียน

  7.1 ทุเรียน หม�ยถึง ทุเรียนที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่  

1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

  7.2 ลักษณะผลผลิตทุเรียน หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูปทุเรียนผลสด 

  7.3 พันธุ์ทุเรียน หม�ยถึง ต้นพันธ์ุทุเรียนที่เกษตรกรปลูก เช่น  

พันธุ์หมอนทอง ชะนี ก้�นย�ว กระดุม หลงลับแล หลินลับแล เป็นต้น

 8. เงาะ

  8.1 เงาะ หม�ยถึง เง�ะท่ียืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่ 1 

มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

  8.2 ลักษณะผลผลิตเงาะ หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูปเง�ะผลสด 

  8.3 พนัธุเ์งาะ หม�ยถงึ ตน้พนัธุเ์ง�ะทีเ่กษตรกรปลกู เชน่ พนัธุโ์รงเรียน  

สีชมพู สีทอง นำ้�ต�ลกรวด เป็นต้น

 9. ลองกอง

  9.1 ลองกอง หม�ยถึง ลองกองที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่ 

1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

  9.2 ลกัษณะผลผลติลองกอง หม�ยถงึ ผลผลติอยูใ่นรปูลองกองผลสด 
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  9.3 พนัธุล์องกอง หม�ยถงึ ต้นพันธุล์องกองทีเ่กษตรกรปลูก ม ี7 ส�ยพันธุ ์ 
ได้แก่ พันธุ์ทั่วไป คันธุลี แกแลแมร์ หรือแปรแมร์ ธ�รโต ก�ญจนดิษฐ์  
เปลือกบ�ง ไม้

 10. ลิ้นจี่
  10.1 ลิ้นจี่ หม�ยถึง ลิ้นจี่ที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันที่  
1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน
  10.2 ลักษณะผลผลิตลิ้นจี ่หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูปลิ้นจี่ผลสด 
  10.3 พนัธุล์ิน้จี ่หม�ยถงึ ตน้พนัธุล์ิน้จ่ีทีเ่กษตรกรปลกู เช่น พนัธุฮ์งฮวย 
โอวเฮียะ กิมเจ็ง จักรพรรดิ ค่อม เป็นต้น

 11. ลำาไย
  11.1 ลำาไย หม�ยถึง ลำ�ไยที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�งวันท่ี  
1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน
  11.2 ลักษณะผลผลิตลำาไย หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูปลำ�ไยผลสด 
  11.3 พันธ์ุลำาไย หม�ยถึง ต้นพันธุ์ลำ�ไยที่เกษตรกรปลูก เช่น  
พันธุ์อีดอ สีชมพู อีแห้ว เบี้ยวเขียว เป็นต้น

 12. ส้มเขียวหวาน
  12.1 สม้เขยีวหวาน หม�ยถงึ สม้เขยีวหว�นทีย่นืตน้อยู ่หรือปลกูใหม่
ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน
  12.2 ลักษณะผลผลิตส้มเขียวหวาน หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูป 
ส้มเขียวหว�นผลสด  
  12.3 พนัธุส์ม้เขยีวหวาน หม�ยถงึ ตน้พนัธ์ุสม้เขยีวหว�นทีเ่กษตรกรปลกู  
เช่น พันธุ์บ�งมด โชกุน ส�ยนำ้�ผึ้ง เป็นต้น
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 13. หอมแดง

  13.1 หอมแดง หม�ยถงึ หอมแดงทีเ่พ�ะปลกูระหว่�งวันที ่1 พฤษภ�คม  

ถึง 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป

  13.2 ลักษณะผลผลิตหอมแดง หม�ยถึง ผลผลิตหอมแดงอยู่ในรูป 

หอมแดงแห้งมัดจุก ณ 7 วัน 

  13.3 พันธุ์หอมแดง หม�ยถึง หัวพันธุ์หอมแดงที่เกษตรกรปลูก 

เช่น พันธุ์พื้นเมือง บ�งช้�ง เป็นต้น

 14. กระเทียม

  14.1 กระเทยีม หม�ยถึง กระเทยีมทีเ่พ�ะปลกูระหว�่งวนัที ่1 พฤษภ�คม  

ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป

  14.2 ลกัษณะผลผลติกระเทยีม หม�ยถงึ ผลผลิตกระเทียมอยูใ่นรูป

กระเทียมแห้งมัดจุก ณ 90 วัน

  14.3 พนัธุก์ระเทยีม หม�ยถงึ หวัพันธุก์ระเทยีมทีเ่กษตรกรปลกู เชน่ 

พันธุ์ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เป็นต้น

 15. หอมหัวใหญ่ 

  15.1 หอมหัวใหญ ่หม�ยถึง หอมหัวใหญ่ที่เพ�ะปลูก ระหว่�งวันที่ 

1 พฤษภ�คม ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป

  15.2 ลักษณะผลผลิตหอมหัวใหญ่ หม�ยถึง ผลผลิตหอมหัวใหญ่

อยู่ในรูปหอมหัวใหญ่แห้งตัดจุก ณ 7 วัน

  15.3 พันธุ์หอมหัวใหญ่ หม�ยถึง เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ 

ทีเ่กษตรกรปลกู เช่น พนัธ์ุH60 RAM765 ซุปเปอร์เร็ก เดสเซก เยลโล-กร�เนก็33 

เยลโล-กร�เน็ก429 ซ�ว�น�-สวีท เป็นต้น
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 16. มนัฝรั่ง
  16.1 มันฝรั่ง หม�ยถึง มันฝรั่งที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกระหว่�งวันที่  
1 พฤษภ�คม ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน ของปีถัดไป
  16.2 ลักษณะผลผลิตมันฝรั่ง หม�ยถึง ผลผลิตมันฝรั่งอยู่ในรูปหัวมัน
ฝรั่งสด ที่ผ�่นก�รทำ�คว�มสะอ�ดเบ้ืองต้นแล้ว                                                      
  16.3 พันธุ์มันฝรั่ง
   16.3.1 พันธุ์โรงง�น เช่น พันธุ์แอตแลนติก เคนนีเบค เป็นต้น
   16.3.2 พันธุ์บริโภคสด เช่น พันธุ์สปุนต้� บินท์เจ เป็นต้น

 17. หน่อไม้ฝรั่ง 
  17.1 หนอ่ไมฝ้รัง่ หม�ยถึง หนอ่ไมฝ้รัง่ ทีเ่กบ็เก่ียวผลผลติ ระหว่�งวันท่ี  
1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน
  17.2 ลักษณะผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูปหน่อสด 
ที่ผ่�นก�รทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว
  17.3 พันธ์ุหน่อไม้ฝรั่ง เช่น พันธุ์แมรี่วอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย 500 
แคลิฟอร์เนีย 309 ไฮบริดอิมพีเรียล บร็อคอิมพรู๊ฟ เป็นต้น

 18. กระเจี๊ยบเขียว
  18.1 กระเจี๊ยบเขียว หม�ยถึง กระเจี๊ยบเขียว ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน
  18.2 ลักษณะผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูป 
กระเจี๊ยบเขียวฝักสด ที่ผ่�นก�รทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว
  18.3 พันธุ์กระเจี๊ยบเขียว 
   18.3.1 พันธุ์ลูกผสม จ�กประเทศญ่ีปุ่น เช่น พันธุ์สต�ร์ไรท์  
เออรี่ไฟว์ เป็นต้น
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   18.3.2 พันธุ์ของประเทศไทย เช่น พันธุ์ปรับปรุงโดยมห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์ ได้แก่ พันธุ์โอเคเบอร์ 5 พันธุ์ของกรมวิช�ก�รเกษตร ได้แก่  

พันธุ์ 01 03

   18.3.3 พันธุ์ผสมเปิดจ�กต่�งประเทศ เช่น พันธุ์เคลมสัน  

สป�ยน์เลส  เป็นต้น

 19. พริกไทย 

  19.1 พริกไทย หม�ยถึง พริกไทยที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่�ง 

วันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ของปีเดียวกัน

  19.2 ลักษณะผลผลิตพริกไทย หม�ยถึง ผลผลิตอยู่ในรูปเมล็ด 

พริกไทยดำ�แห้ง

  19.3 พนัธุพ์รกิไทย หม�ยถงึ เมลด็และกิง่พนัธุพ์ริกไทยท่ีเกษตรกรปลกู  

ได้แก่ พันธุ์ม�เลย์ จันทบุรี ปะเหลียน ซ�ร�วัค กระบี่ ทั้งนี้ ไม่รวมพันธุ์ซีลอน

  19.4 ประเภทผลผลิตพริกไทย 

   19.4.1 พริกไทยดำ� คือ ผลผลิตท่ีได้จ�กก�รนำ�เอ�พริกไทย 

ทีแ่ก่แลว้แตย่งัไม่สกุม�ต�กแดดใหแ้หง้จนเปน็สีดำ� และนำ�ไปใช้โดยไมป่อกเปลอืก 

ที่มีสีดำ�ออก

   19.4.2 พริกไทยข�ว คือ ผลผลิตที่ได้จ�กก�รนำ�เอ�พริกไทย 

ที่สุกแล้วม�แช่นำ้� ลอกเอ�เปลือกออกแล้วจึงนำ�ไปต�กให้แห้งก็จะเป็นสีข�ว 

เพร�ะไม่มีเปลือกแล้วจ�กนั้นจึงนำ�ไปใช้
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  ก�รผลิตปศุสัตว์

1. สุกร

  1.1 สกุร หม�ยถงึ สกุรทกุส�ยพนัธุ ์ทัง้ทีเ่ปน็พนัธุพ์ืน้เมอืง พนัธุแ์ท ้ 

พันธุ์ลูกผสม ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อข�ย ทำ�พันธุ์และบริโภค ในรอบปีก�รผลิต 

  1.2 ประเภทสุกร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

   1.2.1 สกุรพอ่พนัธุ ์หม�ยถงึ สกุรเพศผูท้ีค่ดัไวเ้พือ่จะใชท้ำ�เปน็

พ่อพันธุ์หรือใช้เป็นพ่อพันธุ์อยู่แล้ว

   1.2.2 สกุรแมพ่นัธุ ์หม�ยถงึ สกุรเพศเมียทีค่ดัไวเ้พ่ือจะใชท้ำ�เปน็ 

แม่พันธุ์หรือใช้เป็นแม่พันธุ์อยู่แล้ว

   1.2.3 ลกูสกุรพนัธ์ุ หม�ยถึง ลกูสกุรพนัธุแ์รกเกิดจนถงึหย�่นม

ที่คัดไว้เพื่อจะใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

   1.2.4 สุกรขุน หม�ยถงึ สุกรเล็กหลังหย�่นม เลีย้งขนุข�ยสูต่ล�ด 

เพื่อบริโภค ไม่รวมสุกรพื้นเมืองขุน

   1.2.5 ลูกสุกรขุน หม�ยถึง ลูกสุกรตั้งแต่แรกเกิดถึงหย่�นม 

เลี้ยงขุนข�ยสู่ตล�ดเพื่อบริโภคไม่รวมสุกรพื้นเมืองขุน

  1.3 จำานวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม หม�ยถึง จำ�นวนสุกรทั้งหมด

ทุกประเภทที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม

  1.4 ปริมาณผลผลิตสุกร หม�ยถึง จำ�นวนสุกรทั้งหมดที่เข้�โรงฆ่� 

และสุกรมีชีวิตที่ส่งออกในรอบปี

  1.5 ผู้เลีย้งสกุร หม�ยถงึ เกษตรกร บรษิทั หรอืหนว่ยง�นทีเ่ลีย้งสกุร  

ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
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  1.6 พันธุ์สุกร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
   1.6.1 สุกรพื้นเมือง เช่น พันธุ์กระโดน เหมยซ�น ร�ด เป็นต้น 
   1.6.2 สกุรพนัธุแ์ท ้เชน่ พนัธุล์�รจ์ไวท ์แลนดเ์รซ ดรูอ็คเจอรซ์ี ่ 
เป็นต้น
   1.6.3 สุกรพันธุ์ลูกผสม เช่น สุกรลูกผสมส�มส�ยพันธุ์  
พันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่ x แลนด์เรซ-ล�ร์จไวท์ เป็นต้น

 2. โคนม 
  2.1 โคนม หม�ยถึง โคที่เลี้ยงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องก�รนำ้�นม 
แบ่งออกเป็น
   2.1.1 ลูกโค หม�ยถึง ลูกโคที่มีอ�ยุ 1 วัน จนถึงอ�ยุ 1 ปี
   2.1.2 โครุ่น หม�ยถึง โคนมที่มีอ�ยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ถึงก่อน
ผสมพันธุ์
   2.1.3 โคส�ว หม�ยถึง โคนมที่ได้รับก�รผสมพันธุ์แล้ว ทั้งนี้
อ�จผสมติดหรือไม่ติดก็ต�ม และยังไม่เคยให้นม
    2.1.4 โครีดนม หม�ยถึง โคเพศเมียท่ีกำ�ลังให้นมในขณะท่ีสำ�รวจ
   2.1.5 โคแห้งนม หม�ยถึง โคเพศเมียที่หยุดพักก�รรีดนม 
เนื่องจ�กส�เหตุต่�ง ๆ เช่น ให้นำ้�นมน้อยไม่คุ้มที่จะรีด หรือแม่โคใกล้คลอดลูก
  2.2 จำานวนโคนม ณ วันที่ 1 มกราคม หม�ยถึง จำ�นวนโคนม
ทั้งหมดทุกเพศ ทุกช่วงอ�ยุ และทุกส�ยพันธุ์ที่ยืนคอกอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม 
ทั้งนี้ไม่รวมโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อ
  2.3 ปริมาณผลผลิตนำ้านมโค หม�ยถึง ปริม�ณนำ้�นมดิบทั้งหมด
ที่รีดได้และจำ�หน่�ย ณ ศูนย์รวบรวมนำ้�นมดิบ ในรอบปี
  2.4 ผู้เลี้ยงโคนม หม�ยถึง เกษตรกร บริษัท หรือหน่วยง�น 

ที่เลี้ยงโคนมตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
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 3. โคเนื้อ

  3.1 โคเนื้อ หม�ยถึง โคที่เลี้ยงไว้เพื่อก�รผลิตเนื้อสู่ก�รบริโภค  

รวมทั้งโคที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้ง�นด้�นเกษตรกรรม หรือโคที่เลี้ยงไว้เพื่อจุดประสงค์

ในด้�นอื่นๆ (ยกเว้นโคที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รให้นำ้�นม)

  3.2 ประเภทโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

   3.2.1 โคพันธุ์พื้นเมือง หม�ยถึง โคที่มีถิ่นกำ�เนิดในประเทศ  

แตจ่ะมลีกัษณะและชือ่เรียกท่ีแตกต�่งกนัออกไปต�มภมูภิ�คต�่ง ๆ  เชน่ โคพืน้เมอืง

ภ�คเหนอื (โคข�วลำ�พูน) โคพืน้เมอืงภ�คอสี�น (โคพืน้เมืองอสี�น) โคพืน้เมืองภ�คใต ้

(โคชน) โคพืน้เมอืงภ�คกล�ง (โคล�น) เปน็ตน้ รวมถึงโคทีม่ถ่ิีนกำ�เนดิจ�กต�่งประเทศ 

ที่นำ�เข้�ร�ชอ�ณ�จักร ยกเว้น โคขุน ประกอบด้วย

    1) เพศผู้

    2) เพศเมีย

     2.1) แรกเกิด-โคส�ว ได้แก่ เพศเมียที่ยังไม่เคย 

ตั้งท้องเลย

     2.2) ตั้งท้องแรกขึ้นไป ได้แก่ เพศเมียที่ตั้งท้องแรก

และเคยตั้งท้องม�แล้ว

   3.2.2 โคพันธุ์แท้ หม�ยถึง โคส�ยพันธุ์แท้มีลักษณะภ�ยนอก

ตรงต�มส�ยพันธุ์ และมีหนังสือรับรองพันธุ์ประวัติ ยกเว้นโคขุน

    1) เพศผู้

    2) เพศเมีย

     2.1) แรกเกิด-โคส�ว ได้แก่ เพศเมียท่ียังไม่เคยต้ังท้องเลย

     2.2) ตั้งท้องแรกขึ้นไป ได้แก่ เพศเมียที่ตั้งท้องแรก

และเคยตั้งท้องม�แล้ว
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   3.2.3 โคลูกผสม หม�ยถึง โคที่เกิดจ�กก�รผสมข้�มส�ยพันธุ์ 
เพื่อปรับปรุงส�ยพันธุ์ ยกเว้น โคขุน
   3.2.4 โคขนุ หม�ยถงึ โคทีเ่ลีย้งแบบแยกคอกโดยใชอ้�ห�รทีม่ี
คุณภ�พสูง ทั้งอ�ห�รหย�บ และอ�ห�รข้น ในช่วงเวล�หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก�รผลิตเนื้อโคในเชิงพ�ณิชย์
  3.3 จำานวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม หม�ยถึง จำ�นวนโคเนื้อ
ทุกเพศ ทุกส�ยพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม
  3.4 ปรมิาณผลผลิตโคเนือ้ หม�ยถึง ปรมิ�ณโคเนือ้ทีผ่ลติในประเทศ 
และพร้อมแปรสภ�พเพื่อก�รบริโภคเป็นเนื้อโค และเพื่อส่งออกโคมีชีวิต
  3.5 ผูเ้ลีย้งโคเนือ้ หม�ยถงึ เกษตรกร บรษิทั หรอืหนว่ยง�นทีเ่ลีย้งโคเนือ้  
เพื่อบริโภคเนื้อ ใช้ง�น หรือวัตถุประสงค์อื่นไม่รวมโคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
  3.6 พนัธ์ุโคเนือ้ เชน่ โคพ้ืนเมอืง พันธุบ์ร�หม์นั ช�โรเลส่ ์ ซมิเมนทัล  
กำ�แพงแสน เดร้�ท์ม�สเตอร์ ฮินดูบร�ซิล เป็นต้น

 4. กระบือ
  4.1 กระบือ หม�ยถึง กระบือท่ีเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อ ใช้ง�น 
ท�งก�รเกษตรหรือวัตถุประสงค์อื่น 
  4.2 ประเภทกระบือ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
   4.2.1 ลูกกระบือ หม�ยถึง กระบืออ�ยุ 1 วันจนถึงอ�ยุ 1 ปี 
   4.2.2 กระบือรุ่น หม�ยถึง กระบือที่มีอ�ยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
จนถึงก่อนผสมพันธุ์
   4.2.3 กระบือแม่พันธ์ุ หม�ยถึง กระบือเพศเมียท่ีใช้เป็นแม่พันธ์ุ
   4.2.4 กระบอืพอ่พนัธุ ์หม�ยถงึ กระบอืเพศผูที้ใ่ชเ้ป็นพ่อพันธุ์
  4.3 จำานวนกระบือ ณ วันที่ 1 มกราคม หม�ยถึง จำ�นวนกระบือ
ทุกเพศ ทุกส�ยพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร42

  4.4 ปริมาณผลผลิตกระบือ หม�ยถึง จำ�นวนลูกกระบือที่เกิด 
และอยู่รอดเกิน 24 ชั่วโมงในรอบปีก�รผลิต
  4.5 ผู้เล้ียงกระบือ หม�ยถึง เกษตรกรท่ีเล้ียงกระบือต้ังแต่ 1 ตัวข้ึนไป
  4.6 พนัธุก์ระบอื ก�รแบง่ชนิดและส�ยพนัธุข์องกระบอืนัน้ แตกต�่ง 
จ�กสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ เช่น โค ไก่ สุนัข ท่ีเลี้ยงกันในประเทศท่ีพัฒน�แล้ว  
ทั้งนี้เพร�ะกระบือมีถิ่นกำ�เนิดและมีเลี้ยงอยู่เฉพ�ะในประเทศกำ�ลังพัฒน� 
ในทวีปเอเชียเท่�น้ัน ก�รแบ่งชนิดและส�ยพันธุ์ จึงเป็นก�รแบ่งต�มลักษณะ
ภูมิศ�สตร์และสถ�นที่ โดยอ�ศัยลักษณะรูปร่�งภ�ยนอก และมักเรียกชื่อ 
ต�มภ�ษ�ท้องถิน่ทีอ่ยู่นัน้ ๆ  โดยไมม่มี�ตรฐ�นทีแ่นน่อน กระบอืทีเ่ลีย้งเปน็สตัวเ์ลีย้ง  
แบ่งโดยก�รยอมรับกันทั่วไป เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ
   4.6.1  กระบือปลัก หรือ Swamp buffalo
   4.6.2  กระบือแม่นำ้� หรือ River buffalo
   กระบอืทัง้สองพวกนีม้ชีือ่วทิย�ศ�สตร์ชือ่เดยีวกนัคือ “Bubalus 
bubalis” แตม่คีว�ม แตกต�่งกนัในหล�ยด�้น เช่น จำ�นวนโครโมโซม ถิน่กำ�เนดิ 
รูปร่�งลักษณะภ�ยนอก สรีรวิทย� และพฤติกรรมต่�ง ๆ เป็นต้น

 5. ไก่เนื้อ
  5.1 ไก่เน้ือ หม�ยถึง ไก่พันธุ์เนื้อท�งก�รค้�ที่เลี้ยงเพื่อส่งตล�ด 
เป็นประจำ� รุ่น หรือชุด
  5.2 จำานวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม หม�ยถึง จำ�นวนไก่เนื้อ
ทุกช่วงอ�ยุที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในโรงเรือน ณ วันที่ 1 มกร�คม
  5.3 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ หม�ยถึง ปริม�ณไก่เนื้อทั้งหมดที่เข้�
โรงฆ่�ในรอบปี
  5.4 ผูเ้ลีย้งไกเ่นือ้ หม�ยถงึ เกษตรกร บรษิทั หรอืหนว่ยง�นทีเ่ลีย้ง
ไก่เนื้อ ยกเว้นไก่ส�มส�ยพันธุ์ ตั้งแต่ 1 ตัว ขึ้นไป
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  5.5 พันธุ์ไก่เนื้อ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
   5.5.1 ไก่เน้ือพันธุแ์ท ้เปน็ไก่ทีไ่ด้รบัก�รคดัเลอืกและปรบัปรุงพนัธุ์ 
ม�อย�่งตอ่เนือ่งจนมลีกัษณะประจำ�พันธุค์งท่ี พันธุท์ีน่ยิมเลีย้งในเมอืงไทย ไดแ้ก่
    1) พันธุ์บ�ร์พลีมัธร๊อคข�ว (White Plymouth Rock)  
ลกัษณะขนสขี�วท้ังตวั หงอนจัก ผวิหนังสเีหลอืง มกันยิมใชไ้ก่ชนดินีเ้ปน็ตน้พนัธุ์ 
ในก�รผสมข้�มพันธุ์ เพื่อผลิตแม่พันธุ์ไก่เนื้ออีกที
    2) พันธุ์นิวแฮมเชียร์ (New Hampshire) ลักษณะขน
สีนำ้�ต�ลอ่อน หงอนจัก ผิวหนังสีเหลือง ในตอนแรกมีชื่อเสียงเรื่องไข่ดก ต่อม�
ไดก้�รยอมรบัว�่เปน็ไกเ่นือ้คณุภ�พดจีงึนยิมใช้เปน็ไกต่น้พนัธุใ์นก�รผลติไกเ่นือ้ 
โดยใช้ไก่เพศเมียผสมกับไก่เพศผู้ของไก่พันธุ์เนื้ออื่น ๆ เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อ
    3) พันธุ์คอร์นิช (Cornish) เป็นไก่ที่มีหงอนถั่ว ข�สั้น 
ลำ�ตัวกว้�ง อกกว้�ง กล้�มเนื้อเต็ม ผิวหนังมีสีเหลือง ปัจจุบันใช้เป็นไก่ต้นพันธุ์
สำ�หรับผสมเพื่อผลิตไก่เนื้อเป็นก�รค้�
   5.5.2 ไก่เนื้อพันธ์ุลูกผสม หรือที่นิยมเรียกกันว่� ไก่กระทง  
หรือไก่บรอยเล่อร์ หรือไก่ไฮบริด เป็นไก่ที่เกิดจ�กก�รผสมระหว่�งไก่พันธุ์แท้
ตั้งแต่ 2 ส�ยพันธุ์ขึ้นไป เพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิตให้สูงขึ้น ได้แก่  
พันธุ์โร๊ด-บ�ร์ เซี่ยงไฮ้-บ�ร์ ฮับบ�ร์ด คอฟฟ์ อ�เบอร์เอเคอร์

 6. ไก่ไข่
  6.1 ไก่ไข่ หม�ยถึง ไก่ไข่ที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่จำ�หน่�ยหรือบริโภค
  6.2 จำานวนไกไ่ข ่ณ วนัที ่1 มกราคม หม�ยถึง จำ�นวนไกไ่ข่ทุกชว่งอ�ยุ  
ประกอบด้วย ลูกไก่ไข่ ไก่ส�ว แม่ไก่ให้ไข่ ที่เกษตรกรเล้ียงไว้ในโรงเรือนหรือ 
ยืนกรง ณ วันที่ 1 มกร�คม
  6.3 ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ หม�ยถึง จำ�นวนไข่ไก่ท้ังหมดท่ีผลิตได ้
ในรอบปี
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  6.4 ผู้เลี้ยงไก่ไข่ หม�ยถึง เกษตรกร บริษัท หรือหน่วยง�นที่เลี้ยง
ไก่ไข่ตั้งแต่ 1 ตัว ขึ้นไป 
  6.5 พันธุ์ไก่ไข่ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
   6.5.1 ไก่ไข่พันธุ์แท้ เป็นไก่ที่ได้รับก�รคัดเลือก และผสมพันธุ์
ม�เป็นอย่�งดีจนลูกหล�นในรุ่นต่อ ๆ ม�มีลักษณะรูปร่�งขน�ดสี และอื่น ๆ  
เหมือนบรรพบุรุษไก่พันธุ์แท้ เช่น พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดง บ�ร์พลีมัทร็อค 
เล็กฮอร์นข�วหงอนจักร  เป็นต้น
   6.5.2 ไกไ่ขพ่นัธุล์กูผสม มลีกัษณะบ�งอย�่งทีด่กีว่�พ่อแมพั่นธ์ุ  
โดยเฉพ�ะคว�มทนท�นต่อโรค ไก่ลูกผสมที่ยังมีผู้นิยมเลี้ยงอยู่บ้�ง  
ได้แก่ ไก่ลูกผสมระหว่�งพ่อโร๊ด+แม่บ�ร์ พ่อบ�ร์+แม่โร๊ด เล็กฮอร์น+โร๊ด  
โรด๊+ไฮบรดิ และลกูผสม 3 ส�ยเลอืด คอื ลกูตวัเมยีทีไ่ดจ้�กลกูผสมพอ่โรด๊+แมบ่�ร ์ 
นำ�ไปผสมกับพ่อไก่อู ลูกผสมที่ได้จะมีเนื้อดี โตเร็ว และไข่ดีพอสมควร เช่น  
ไก่ไฮบรีด เป็นต้น

 7. ไก่พื้นเมือง
  7.1 ไก่พื้นเมือง หม�ยถึง ไก่พันธุ์พื้นบ้�นที่เลี้ยงไว้เพื่อข�ยหรือ
บริโภคเนื้อและไข่
  7.2 จำานวนไก่พื้นเมือง ณ วันที่ 1 มกราคม หม�ยถึง จำ�นวน 
ไก่พื้นเมืองทั้งหมดที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม
  7.3 ปรมิาณผลผลติไกพ่ืน้เมอืง หม�ยถงึ จำ�นวนไกพ่ืน้เมอืงทัง้หมด
ที่เกษตรกรข�ยหรือฆ่�เพื่อก�รบริโภคในรอบปี
  7.4 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หม�ยถึง เกษตรกร บริษัท หรือหน่วยง�น
ที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง และมีจำ�นวนตัวที่เลี้ยงกรณีเป็นแม่ไก่อย่�งเดียว ตั้งแต่ 5 แม่
ขึ้นไป หรือ กรณีเป็นแม่ไก่ ลูกไก่ และไก่กระทง รวมกันตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
  7.5 พนัธุไ์กพ่ืน้เมอืง เชน่ พนัธุป์ระดูห่�งดำ� เหลอืงห�งข�ว ไกแ่ดง 
ไก่ชี เป็นต้น
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 8. เป็ดเนื้อ

  8.1 เป็ดเนื้อ หม�ยถึง เป็ดพันธุ์เนื้อทุกส�ยพันธุ์ เป็ดพันธุ์ไข่เพศผู้ 

และเปด็เทศท่ีเลีย้งไวเ้พือ่ข�ย และหรือบรโิภค แต่ไมร่วมเปด็พนัธุไ์ขป่ลดระว�ง

  8.2 จำานวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม หม�ยถึง จำ�นวนเป็ดเนื้อ

ทั้งหมดทุกช่วงอ�ยุที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม

  8.3 ปริมาณผลผลิตเป็ดเนื้อ หม�ยถึง จำ�นวนเป็ดเนื้อทั้งหมด 

ที่ข�ยหรือฆ่�เพื่อก�รบริโภคในรอบปี

  8.4 ผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อ หม�ยถึง เกษตรกร บริษัท หรือหน่วยง�น 

ที่เลี้ยงเป็ดเนื้อ ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป

  8.5 พันธ์ุเป็ดเน้ือ เช่น พันธ์ุปักกิ่ง บ�บ�รี่ (เป็ดเทศ) ปั๊วฉ่�ย  

เชอรี่วอลเลย์ ทีเกล ฮักก�รด์ เลคก�รด์ พื้นเมือง (นครปฐม ก�กีผสม) เป็นต้น

 9. เป็ดไข่ 

  9.1 เป็ดไข่ หม�ยถึง เป็ดพันธุ์ไข่ที่เลี้ยงไว้เพื่อผลิตไข่เป็ด

  9.2 จำานวนเป็ดไข่ ณ วันที่ 1 มกราคม หม�ยถึง จำ�นวนเป็ดไข่

ทั้งหมดทุกช่วงอ�ยุที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกร�คม

  9.3 ปริมาณผลผลิตไข่เป็ด หม�ยถึง จำ�นวนไข่เป็ดทั้งหมดที่ผลิต

ได้ในรอบปี 

  9.4 ผูเ้ลีย้งเปด็ไข่ หม�ยถงึ เกษตรกร บรษิทั หรอืหนว่ยง�นท่ีเล้ียง

เป็ดไข่ ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป

  9.5 พันธุ์เป็ดไข่ เช่น พันธุ์ก�กีแคมเบลล์ อินเดียนรันเนอร์  

พื้นเมือง (นครปฐม ป�กนำ้� กบินทร์บุรี) โซม�เลีย เป็นต้้น
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  ก�รผลิตประมง

 1. กุ้งทะเล 

  1.1 ประเภทการเลีย้ง หม�ยถึง วิธกี�รเลีย้งกุ้งทะเล ซึง่แบง่ออกเป็น 

3 ประเภท ดังนี้

   1.1.1 แบบกึ่งพัฒน� หม�ยถึง ก�รเลี้ยงกุ้งทะเลโดยก�รปล่อย

นำ้�จ�กแหล่งนำ้�ธรรมช�ติเข้�บ่อเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อรับเอ�ลูกพันธุ์กุ้งทะเลและ

อ�ห�รธรรมช�ติเข้�ม�กักไว้ภ�ยในบ่อเลี้ยง และมีก�รปล่อยลูกพันธุ์กุ้งทะเล

ลงเสริม โดยอ�จมีก�รให้อ�ห�รสมทบและอ�จใช้เครื่องเติมอ�ก�ศหรือไม่ก็ได้

   1.1.2 แบบพัฒน� หม�ยถึง ก�รเลี้ยงกุ้งทะเลที่โดยทั่วไปแล้ว

จะเลี้ยงด้วยคว�มหน�แน่นสูงและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้�ช่วยในก�รเล้ียง 

ก�รจัดก�รรูปแบบของบ่อ มีก�รจัดก�รนำ้� ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมโรค และ 

มรีะบบก�รจัดก�รท่ีดี ใชล้กูพนัธุก์ุง้ทะเลจ�กโรงเพ�ะฟกัเท�่นัน้ มีก�รใหอ้�ห�ร

และใช้เครื่องเติมอ�ก�ศ

   1.1.3 แบบอื่นๆ หม�ยถึง ก�รเล้ียงกุ้งทะเลที่คล้�ยคลึง 

กับวิธีแบบพัฒน�แต่เลี้ยงรวมกับสัตว์นำ้�อื่น เช่น ปล�นิล กุ้งก้�มกร�ม เป็นต้น  

โดยปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลจ�กโรงเพ�ะฟักอ�จมีก�รให้อ�ห�ร และอ�จใช้เครื่อง

เติมอ�ก�ศหรือไม่ก็ได้

  1.2 ชนิดกุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งข�วแวนน�ไม กุ้งกุล�ดำ� และหม�ยรวม

ถึงพันธุ์กุ้งอื่นๆ 

  1.3 ปรมิาณผลผลิต หม�ยถึง ผลผลติกุง้ทะเลทีจ่บัไดท้ั้งหมด ในรอบ

ปีก�รผลิต ไม่ว่�จะนำ�ไปข�ย จ่�ยแจก หรือบริโภคเอง 
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 2. สัตว์นำ้าจืด
  2.1 ประเภทการเลี้ยง หม�ยถึง ลักษณะของที่เลี้ยงสัตว์นำ้�จืด  
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
   2.1.1 ก�รเล้ียงในบอ่ หม�ยถึง ก�รเลีย้งสตัว์นำ�้ในทีเ่ลีย้งสตัวน์ำ�้ 
ที่มีลักษณะเป็นบ่อ โดยส่วนใหญ่เป็นบ่อดินรูปทรงสี่เหลี่ยม และหม�ยรวมถึง  
บอ่ซเีมนต ์บอ่พล�สตกิ หรอืบ่อทีใ่ชเ้ลีย้งสตัว์นำ�้ลกัษณะอืน่ ๆ  ซึง่อ�จเปน็รปูทรง 
สี่เหลี่ยมหรือทรงกลม
   2.1.2 ก�รเลี้ยงในน� หม�ยถึง ก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�ในพื้นที่น�ข้�ว
   2.1.3 ก�รเลี้ยงในร่องสวน หม�ยถึง ก�รใช้ร่องสวนเป็นที่เลี้ยง
สัตว์นำ้� โดยร่องนำ้�ที่ย�วติดต่อกัน นับเป็นหน่วยเลี้ยงเดียวกัน
   2.1.4 ก�รเล้ียงในกระชัง หม�ยถงึ ก�รเลีย้งสตัวน์ำ�้ในท่ีเลีย้งสตัวน์ำ�้  
ที่มีลักษณะคล้�ยตะกร้�ขน�ดใหญ่ ตัวกระชังจะถูกแขวนอยู่ในแพหรือทุ่นลอย 
ให้ส่วนบนลอยพ้นระดับนำ้� หรือมีลักษณะคล้�ยลังไม้ขน�ดใหญ่ โดยตัวกระชัง
จะผูกติดกับเส�หลักซึ่งปักไว้กับพื้นดิน 
  2.2 ลกัษณะการเลีย้ง หม�ยถงึ รปูแบบก�รเลีย้งสตัวน์ำ�้จดืในทีเ่ลีย้ง
เดียวกัน เช่น เลี้ยงในบ่อเดียวกัน ในกระชังเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
   2.2.1 เลี้ยงเดี่ยว หม�ยถึง ก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�ชนิดเดียวในที่เลี้ยง
เดียวกัน เช่น เลี้ยงปล�ทับทิมเพียง 1 ชนิดในกระชัง เป็นต้น
   2.2.2 เลี้ยงรวม หม�ยถึง ก�รเล้ียงสัตว์นำ้�หล�ยชนิดในที่เลี้ยง
เดียวกัน เช่น เล้ียงปล�นิล ปล�ไน และปล�ตะเพียน ในบ่อเดียวกัน โดยม ี
ก�รพิจ�รณ�ชนิดสัตว์นำ้�ที่เลี้ยงเป็นหลักและเลี้ยงเป็นรอง ดังนี้
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    1) ชนดิสตัว์นำ�้หลกั หม�ยถึง ชนดิสตัวน์ำ�้ทีจ่บัไดม้�กทีส่ดุ 
โดยในกรณีที่จับได้ปริม�ณเท่�กันให้เลือกชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลัก
    2) ชนิดสัตว์นำ้�รอง หม�ยถึง ชนิดสัตว์นำ้�ที่จับได้รองลง
ม�จ�กสัตว์นำ้�หลัก ซึ่งอ�จมีม�กกว่� 1 ชนิด

  2.3 ปริมาณผลผลิต หม�ยถึง ผลผลิตสัตว์นำ้�จืดที่จับได้ทั้งหมด  

ในรอบปีก�รผลิต ไม่ว่�จะนำ�ไปข�ย จ่�ยแจก หรือบริโภคเอง
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บทที่�4��นิยามต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร

 ก�รจัดทำ�ต้นทุนก�รผลิตสินค้�เกษตรเป็นก�รจัดทำ�ต�มหลักแนวคิด 

ท�งเศรษฐศ�สตร์ โดยเป็นก�รคิดค่�ใช้จ่�ยเฉพ�ะที่เป็นร�ค�ตล�ด รวมถึง 

ก�รประเมินร�ค�ค่�ใช้จ่�ยชนิดนั้นท่ีมิได้มีก�รซื้อข�ย (ได้ฟรี) ด้วย สำ�หรับ 

โครงสร้�งต้นทุนก�รผลิตสินค้�เกษตรประกอบด้วย ต้นทุนผันแปร ได้แก่ 

ค่�แรงง�น ค่�วัสดุ ค่�เสียโอก�สเงินลงทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ได้แก่  

ค่�เช่�ที่ดิน ค่�ใช้ที่ดิน ค่�เสื่อมร�ค� และค่�เสียโอก�สเครื่องจักรเครื่องมือ  

โรงเรือน อุปกรณ์ก�รเกษตร รวมท้ังต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผลของไม้ผล 

ไม้ยืนต้น กรณีต้นทุนก�รผลิต ปศุสัตว์ โดยเฉพ�ะโคนมจะคิดค่�เสื่อมร�ค� 

และค่�เสียโอก�สพันธุ์สัตว์ด้วยเช่นกัน

นิย�มทั่วไป

  1. ต้นทุนการผลิตทางบัญชี หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ ที่เกิดข้ึน

เนื่องจ�กกิจกรรมก�รผลิตซึ่งคิดเฉพ�ะค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงระยะเวล�

ก�รผลิต

  2. ต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ หม�ยถึง

   2.1 ค่�ใช้จ่�ยทุกกิจกรรมก�รผลิต ตั้งแต่เริ่มจนถึงเก็บผลผลิต  

มีร�ยก�รที่ชัดเจนไม่ซำ้�ซ้อน

   2.2 ค่�ใช้จ่�ยเฉพ�ะท่ีเกษตรกรได้ใช้จ่�ยไปในช่วงระยะเวล� 

ก�รผลิตนั้น
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   2.3 ค�่ใชจ่้�ยทัง้ทีจ่่�ยไปเปน็เงนิสดและไมเ่ปน็เงนิสด โดยค่�ใชจ้�่ย 

ท่ีเปน็เงนิสดจ�กก�รจ�้ง ก�รซือ้ ก�รเช�่ทรัพยส์นิและค�่เช�่ทีด่นิ สว่นค�่ใชจ้�่ย 

ที่ไม่เป็นตัวเงิน คิดจ�กก�รประเมินค่�ใช้จ่�ยกรณีก�รใช้แรงง�น วัสดุปัจจัย 

เครื่องมือของตนเองหรือของครัวเรือน ที่ไม่ได้จ้�ง ไม่ได้ซื้อ ไม่ได้เช่�

   2.4 คิดค่�เสียโอก�สเงินลงทุน ซึ่งเป็นก�รประเมินใส่ไว้ใน 

โครงสร้�งต้นทุนเป็นค่�ใช้จ่�ยไม่เป็นเงินสดด้วย

  3. ตน้ทนุการผลติ หม�ยถึง ค�่ใชจ่้�ยหรอืมลูค�่ก�รใชป้จัจยัก�รผลติ 

ทัง้ประเภทปัจจัยผนัแปร และปจัจยัคงท่ี ทีน่ำ�ม�ใชใ้นก�รประกอบก�รผลติเพือ่ให้ 

ก�รผลติดำ�เนนิไปจนสิน้สดุกระบวนก�รผลติในชว่งเวล� หรอืรุน่ก�รผลติหนึง่ ๆ   

ที่กำ�หนด

  4. ตน้ทุนทัง้หมด หม�ยถึง ผลรวมค�่ใชจ้�่ยทัง้หมดของต้นทนุผนัแปร 

และต้นทุนคงที่ ทั้งที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด

  5. ต้นทุนผันแปร หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับก�รผลิตท่ีส�ม�รถ

เปล่ียนแปลงขน�ดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต เพื่อเปลี่ยนแปลงขน�ดของผลผลิต 

ในแตล่ะก�รผลติหนึง่ ๆ  กล�่วคอื ในก�รผลติหนึง่ ๆ  ถ�้เพิม่หรอืลดปจัจยัก�รผลติ  

ก็จะส่งผลให้ได้รับปริม�ณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ค่�แรงง�น ค่�วัสดุ  

ค่�เสียโอก�สเงินลงทุนผันแปร

  6. ต้นทุนคงที่ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตแต่ละช่วงหรือรุ่น 

ของก�รผลิตหนึ่ง ๆ  เป็นก�รผลิตระยะสั้น ปัจจัยที่ใช้ประกอบก�รผลิตบ�งส่วน 

มีสภ�พคงที่ ปัจจัยเหล่�น้ีไม่ส�ม�รถเปล่ียนแปลงขน�ดก�รผลิตได้ ไม่ว่�จะมี 

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

จะยังมีอยู่ เช่น ค่�ใช้ที่ดิน ค่�เช่�ที่ดิน ค่�เสื่อมร�ค�อุปกรณ์ก�รเกษตร ค่�เสีย 

โอก�สเงินลงทุนอุปกรณ์ก�รเกษตรต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผล ค่�ประกันภัยพืชผล 

เป็นต้น



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร 51

  7. ต้นทุนที่เป็นเงินสด หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่ได้จ่�ยไปเป็นเงินสด 

ในก�รนำ�ปัจจัยก�รผลิตม�ใช้ประกอบก�รผลิตในช่วงก�รผลิตน้ัน ๆ หรือรุ่น 

ของก�รผลิตนั้น ๆ เช่น ค่�ปุ๋ย ค่�ย� ค่�พันธุ์ ค่�อ�ห�ร เป็นต้น

  8. ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดหรือต้นทุนประเมิน หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ย 

ทีไ่ม่ไดจ่้�ยเป็นตวัเงิน เงนิสดแตต่อ้งประเมนิเทยีบเคยีงใหเ้ป็นตัวเงนิในก�รนำ�ปจัจยั 

ม�ประกอบก�รผลิตในช่วงก�รผลิต หรือรุ่นก�รผลิตหน่ึงเป็นค่�ใช้จ่�ย 

ท่ีต้องประเมนิจ�กก�รใช้ปัจจัยทีไ่มไ่ดใ้ช้เงนิซือ้หรอืจ�้ง เชน่ แรงง�นในครวัเรอืน 

ปุ๋ยคอกในฟ�ร์มของตนเอง ค่�ใช้ที่ดินของตนเอง รวมทั้งค่�ใช้จ่�ยในรูปของ 

ค่�เสื่อมร�ค� ฯ และค่�เสียโอก�สเงินลงทุน เป็นต้น

  9. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ย 

ท่ีประเมินจ�กต้นทุนผันแปร เพื่อนำ�ม�คิดค่�เสียโอก�สในก�รนำ�เงินม�ลงทุน 

ในกจิกรรมก�รผลติสนิค�้ในแตล่ะช่วงเวล�หรอืฤดกู�รผลติ แทนท่ีจะนำ�เงนิน้ัน 

ไปลงทนุ เพือ่ห�ร�ยไดท้�งอืน่ซึง่จะไดผ้ลตอบแทนเชน่กนั หรอืเรยีกอกีอย�่งหนึง่ว�่  

ต้นทุนท�งเลือก

  10. คา่เช่าทีดิ่น คา่ใชท้ีดิ่น หม�ยถงึ ค่�ใชจ้�่ยทีเ่กิดขึน้ในก�รนำ�ทีด่นิ 

ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมก�รผลิตสินค้�เกษตรชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ค่�เช่�ที่ดิน 

ได้รวมถึงค่�ภ�ษีที่ดินเรียบร้อยแล้ว

   10.1 ค่�เช่� กรณีมีก�รเช่�ที่ดินและมีก�รจ่�ยค่�เช่�จริง  

ทั้งที่เป็นเงินสดหรือแบบแบ่งผลผลิต

   10.2 ค่�ใช้ที่ดิน กรณีเป็นที่ดินของตนเองไม่ได้เช่� ประเมิน 

จ�กค่�เช่�ที่ดินที่มีก�รเช่�ในกิจกรรมก�รผลิตสินค้�เกษตรในพื้นที่
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  11. ค่าเส่ือมราคาเครือ่งจกัรเครือ่งมอื โรงเรอืน และอปุกรณก์ารเกษตร  

หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รประเมินค่�เสื่อมร�ค�ของทรัพย์สิน

ที่มีไว้หรือสร้�งไว้ใช้ง�น กระจ�ยไปตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของทรัพย์สิน  

ที่เกษตรกรจำ�เป็นต้องมีไว้ใช้ในกิจกรรมก�รผลิตในฟ�ร์มหรือไร่น�

  12. ค่าซ่อมแซมโรงเรือนอุปกรณ์ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดข้ึนจ�ก 

ก�รซอ่มโรงเรอืนเครือ่งมอื และอปุกรณท์�งก�รเกษตรต�่ง ๆ  ทีช่ำ�รดุ ใหส้�ม�รถ

ใช้ง�นได้ต�มปกติ โดยไม่มีผลต่อก�รขย�ยอ�ยุใช้ง�นของอุปกรณ์ก�รเกษตร

ชนิดนั้น

  13. คา่เสียโอกาสการลงทนุในเคร่ืองจักรเคร่ืองมอื โรงเรอืน และอปุกรณ์ 

การเกษตร หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่ประเมินขึ้นจ�กก�รเสียโอก�สนำ�เงินไปลงทุน

จัดซื้อจัดห�ทรัพย์สินต่�ง ๆ เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรมก�รผลิตสินค้�นั้นในแต่ละ

ช่วงหรือฤดูก�รผลิต แทนที่จะนำ�เงินนั้นไปลงทุน เพื่อห�ร�ยได้ท�งอื่นซึ่งจะได้

ผลตอบแทนเช่นกัน

นิย�มต้นทุนก�รผลิตพืช

  1. คา่แรงงาน คือ ค่�จ�้งเตรียมดนิ ค่�จ�้งในก�รปลกู ค�่แรงดแูลรกัษ�  

ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นย� ให้นำ้� ด�ยหญ้�พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งใบทรงพุ่ม และค่�แรง 

เก็บเกี่ยวผลผลิต

   1.1 ค่�จ้�งเตรียมดิน หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รจ่�ย 

เป็นค่�จ้�งเตรียมดินแต่ละขั้นตอน จนส�ม�รถปลูกพืชได้ เช่น ไถดะ ไถแปร 

ไถปั่น คร�ด ทำ�เทือก ยกร่อง ชักร่อง กรณีไม้ผลไม้ยืนต้นจะมีกิจกรรม ไถกลับ 

หน้�ดิน ไถยกร่อง ขุดยกร่อง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเตรียมดินอ�จจะแตกต่�งกัน

ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมก�รผลิตของแต่ละชนิดพืช และแต่ละพื้นที่



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร 53

  1.2 ค�่จ�้งปลกู หม�ยถงึ ค�่ใชจ้�่ยทีเ่กดิจ�กก�รจ�่ยเปน็ค�่จ�้งแรงง�น 

ในก�รปลกู รวมค�่แรงง�นตัง้แตข่นวัสดพัุนธ์ุจ�กบริเวณบ้�นหรอืสวนไปแปลงปลกู  

ว�งแนว ขุดหลุม ทำ�ก�รปลูกลงแปลง ซึ่งอ�จมีทั้งปลูกด้วยแรงง�นคน และ

เครื่องจักร

  1.3 ค�่จ�้งใสปุ๋่ย หม�ยถึง ค�่ใช้จ�่ยทีเ่กิดจ�กก�รจ�่ยเปน็ค�่จ�้งใสปุ่ย๋  

หว่�นปุ๋ย ทั้งนี้รวมค่�จ้�งแรงง�นตั้งแต่ ขนย้�ยปุ๋ยจ�กที่จัดเก็บไว้ที่แปลงปลูก 

หรือไปเตรียมไว้ในบริเวณปลูก

  1.4 ค่�จ้�งพ่นส�รปร�บวัชพืชหรือศัตรูพืช หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ย 

ที่เกิดจ�กก�รจ่�ยเป็นค่�จ้�งฉีด พ่นส�รฆ่�ส�รคุมหญ้� แมลง วัชพืช/ศัตรูพืช 

ในแปลงปลูก

  1.5 ค่�จ้�งด�ยหญ้� หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รจ่�ย 

เป็นค่�จ้�งตัด ถอนต้นหญ้� หรือวัชพืชไม่ให้รบกวนต้นพืชที่ปลูก

  1.6 ค่�จ้�งเก็บเกี่ยว หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รจ่�ยเงิน 

เป็นค่�จ้�งในกิจกรรมเก็บเก่ียวผลผลิต รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งแรงง�นคน เครื่องจักร

 2. คา่วสัด ุอ�ท ิค�่พนัธุ ์ค�่ปุย๋ ส�รปร�บวัชพืช/ศตัรพูชื ค�่นำ�้มนัเช้ือเพลงิ 

ที่ใช้กับเคร่ืองจักรกลก�รเกษตรของเกษตรกรที่มีไว้ใช้ดำ�เนินก�รในกิจกรรม 

ก�รผลิตพืชนั้นโดยเกษตรกรดำ�เนินก�รเองไม่ได้จ้�ง ค่�วัสดุก�รเกษตรและ 

วัสดุสิ้นเปลือง ค่�ซ่อมแซมอุปกรณ์ก�รเกษตรของเกษตรกรเอง

  2.1 ค่�พันธุ์ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพันธุ์ของพืช ที่ได้จ�กก�รซื้อ

หรือห�ม�ทำ�ก�รเพ�ะปลูกลงในแต่ละแปลงปลูกของเกษตรกร

  2.2 ค่�ปุ๋ย หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับสิ่งท่ีเป็นอ�ห�รบำ�รุงต้นพืช  

ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภ�พ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี
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  2.3 ค่�ส�รปร�บวัชพืช หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับส�รป้องกัน 

กำ�จัดวัชพืช ส�รฆ่�หญ้� หรือส�รฆ่�ต้นพืชที่ไม่ได้ปลูกและไม่ต้องก�ร 

ให้ขึ้นในแปลงปลูก

  2.4 ค่�ส�รปร�บศัตรูพืช หม�ยถึง  ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับส�รฆ่�แมลง 

หนอน เพลี้ย เชื้อร� นก หนู และศัตรูพืชอื่น ๆ

  2.5 ค่�นำ้�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับเครื่องมืออุปกรณ์ก�รเกษตร  

หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รใช้นำ้�มัน สำ�หรับเครื่องมืออุปกรณ์ก�รเกษตร

ในกิจกรรมสูบนำ้� ตัดหญ้� และฉีดพ่นส�รกำ�จัดศัตรูพืช วัชพืช ที่เกษตรกร 

มีใช้ในกิจกรรมก�รผลิตพืชน้ัน ทั้งนี้หม�ยรวมถึงค่�ไฟฟ้�ที่ใช้กับเครื่องปั๊มนำ้� 

สูบนำ้� ค่�ไฟฟ้�ที่ช�ร์ตแบตเตอรี่ไฟฉ�ยไปกรีดย�ง

 3. ต้นทุนเฉล่ียก่อนให้ผล หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยหรือมูลค่�ก�รใช้ปัจจัย 

ก�รผลิต ทั้งประเภทปัจจัยผันแปรและปัจจัยคงที่ ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปลูกจนถึง 

ช่วงก่อนให้ผลผลิตของไม้ผลไม้ยืนต้นนั้น

นิย�มต้นทุนก�รผลิตปศุสัตว์

 1.  ค่าแรงงาน หม�ยถึง ค่�ใช้จ�่ยเกีย่วกบัแรงง�นทีน่ำ�ม�ใช้ในก�รประกอบ

ก�รผลิตในกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งเป็นค่�ใช้จ่�ยที่แสดงในรูปของเงินสดในกรณีที่ได ้

มีก�รจ้�งแรงง�น และไม่เป็นเงินสดในกรณีที่แรงง�นนั้นเป็นของสม�ชิก 

ในครัวเรอืนโดยประเมนิจ�กอัตร�ค่�จ�้งร�ยวนัขัน้ตำ�่ในท้องถิน่นัน้ ๆ  ค�่แรงง�น 

แบ่งต�มกิจกรรม ดังนี้
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  1.1 ค�่แรงง�นในก�รเลีย้ง ไดแ้ก ่ก�รผสมอ�ห�ร ก�รขนอ�ห�ร เตรยีม

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

และอื่น ๆ ทั้งนี้ได้รวมค่�แรงง�นในก�รเก็บผลผลิตของปศุสัตว์บ�งชนิด ได้แก่ 

สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ แรงง�นก�รเก็บผลผลิต เช่น คัด จับ ชั่ง สำ�หรับ สุกร ไก่เนื้อ 

และ เก็บไข่ คัดไข่ บรรจุไข่ สำ�หรับไก่ไข่ เป็นต้น

  1.2 ค่�แรงง�นในก�รเก็บผลผลิต ในที่นี้ใช้เฉพ�ะโคนมเท่�นั้น คือ 

ค�่แรงง�นในก�รรดีนม ไดแ้ก ่แรงง�นทำ�คว�มสะอ�ดตวัแมโ่คเพือ่เตรียมรีดนม 

และแรงง�นก�รรดีนม เนือ่งจ�กเปน็ค�่ใชจ้�่ยสำ�คญัและมผีลตอ่ตน้ทนุก�รผลติ 

สำ�หรับสินค้�ชนิดอื่น ๆ มีเพียงเล็กน้อยจึงนำ�ไปรวมเป็นค่�แรงง�นในก�รเลี้ยง

 2.  ค่าบริหารจัดการ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นของฟ�ร์ม 

โดยเจ้�ของฟ�ร์ม ผู้จัดก�ร เสมียน สัตวแพทย์ สัตวบ�ล เป็นต้น

 3.  ค่าวัสดุ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ ที่นำ�ม�ใช้ในก�รประกอบก�รผลิต

แลว้หมดสภ�พไป รวมทัง้อปุกรณท์ีใ่ชใ้นก�รผลติบ�งชนดิทีใ่ชไ้ดเ้พยีงรุน่ก�รผลติ 

นั้น ๆ เพียงครั้งเดียว ประกอบด้วย

  3.1 ค่�พันธุ์สัตว์ หม�ยถึง ค่�พันธุ์ปศุสัตว์ที่ซื้อม�เลี้ยงเพื่อผลิตให้ได้

ผลผลติ คือ ขน�ด และนำ�้หนกัต�มระยะเวล� หรอืรุน่ของก�รเลีย้ง ซึง่ค�่พันธุส์ตัว ์

แต่ละชนิด ดังนี้

   3.1.1 ค่�พันธุ์ลูกสุกรหลังหย่�นม อ�ยุประม�ณ 8-10 สัปด�ห์  

และมีนำ้�หนักประม�ณ 20 กิโลกรัม เพื่อผลิตสุกรขุน

   3.1.2 ค่�พันธุ์ลูกไก่ไข่เพศเมีย อ�ยุ 1 วัน เพื่อผลิตไก่ไข่ส�ว

   3.1.3 ค่�พันธุ์ไก่ไข่ส�ว อ�ยุประม�ณ 18 สัปด�ห์ (ก่อนออกไข่)  

เพื่อผลิตไข่ไก่

   3.1.4 ค่�พนัธุล์กูไก่เนือ้ อ�ยุ 1 วนั เพือ่ผลติไกเ่นือ้เพือ่ก�รบรโิภค 
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  3.2 ค่�ผสมพันธุ์ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รผสมเทียมพันธุ์สัตว์ 

จ้�งผสมต�มธรรมช�ติ เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็นต้น

  3.3 ค่�อ�ห�ร หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ห�รสำ�หรับเลี้ยงปศุสัตว์

ซึ่งประกอบด้วย อ�ห�รผสม อ�ห�รสำ�เร็จรูป อ�ห�รข้น และอ�ห�รหย�บ

   3.3.1 อ�ห�รผสม หม�ยถงึ อ�ห�รทีไ่ดท้ำ�ก�รผสมวัตถดิุบทีบ่ดละเอียด

แลว้หล�ย ๆ  อย�่งคลกุเคล�้ให้เข้�กัน โดยจะเติมย�ปฏชิวีนะ วติ�มนิ แรธ่�ตุลงไป 

ต�มคว�มต้องก�รของปศุสัตว์ชนิดนั้น ๆ วัตถุดิบที่ใช้ผสม เช่น รำ� ปล�ยข้�ว  

ก�กถั่วเหลือง ปล�ป่น ข้�วโพด เป็นต้น

   3.3.2 อ�ห�รสำ�เรจ็รปู    หม�ยถงึ   อ�ห�รทีส่�ม�รถนำ�ไปใชเ้ลีย้งสตัว ์

ได้โดยตรงโดยไม่ต้องนำ�วัตถุดิบต่�ง ๆ ม�ผสมอีก มีท้ังอ�ห�รสำ�เร็จรูป 

แบบเปน็ผง และแบบเปน็เมด็ ซึง่แบบเปน็เมด็กค็อืก�รนำ�เอ�อ�ห�รทีไ่ด้ผสมสำ�เรจ็ 

แล้วไปผ่�นกรรมวิธีก�รอัดเม็ดและส�ม�รถกำ�หนดขน�ดต่�ง ๆ ต�มอ�ยุ 

ของปศุสัตว์ชนิดนั้น ๆ ได้

   3.3.3 อ�ห�รขน้ หม�ยถงึ อ�ห�รผสมหรอือ�ห�รสำ�เรจ็รปู ทีน่ำ�ม� 

ใช้เลี้ยงโคนม โคขุน และโคเนื้อ

   3.3.4 อ�ห�รหย�บ หม�ยถงึ อ�ห�รจำ�พวกพืชหรอืเศษวัสดเุหลอืใช้ 

ของผลผลิตที่ผ่�นก�รแปรรูปแล้วและส�ม�รถนำ�ม�เลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โคนม  

โคขุน โคเนื้อ กระบือ เป็นต้น อ�ห�รหย�บ ได้แก่ หญ้�สด หญ้�แห้ง ฟ�งข้�ว 

เปลือกข้�วโพด เปลือกสับปะรด หรือนำ�วัสดุต่�ง ๆ หมักด้วยก�กนำ้�ต�ล 

  3.4 ค่�ย�และวัคซีน หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับย� วัคซีน และ

วิต�มินต่�ง ๆ ท่ีใช้ในก�รป้องกันและรักษ�โรคปศุสัตว์ เช่น วัคซีนโรค

ป�กเท้�เปื่อย วัคซีนโรคนิวค�สเซิล วัคซีนโรคอหิว�ต์ วัคซีนโรคไข่นิ่ม  

ย�รักษ�โรคหวัด ย�รักษ�โรคท้องเสีย วิต�มิน เป็นต้น 
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  3.5 ค่�นำ้� ค่�ไฟฟ้� ค่�นำ้�มันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ หม�ยถึง  

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับนำ้� ไฟฟ้� นำ้�มันเชื้อเพลิง นำ้�มันหล่อล่ืนและแก๊ส ที่เกิดขึ้น

เฉพ�ะกิจกรรมที่เกี่ยวกับก�รเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดนั้น 

  3.6 ค�่วสัดุสิน้เปลอืง หม�ยถงึ ค�่ใชจ้�่ยเกีย่วกับวสัดุเคร่ืองมอืเคร่ืองใช ้

ต่�ง ๆ ที่มีอ�ยุก�รใช้ง�นสั้น คือไม่เกิน 1 ปี เช่น แปรง ไม้กว�ด ถุงมือ ส�ยย�ง 

พลั่ว จอบ รองเท้�บูท หลอดไฟฟ้� เป็นต้น

  3.7 ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ นอกเหนือจ�ก  

ข้อ 3.1 – 3.6

 4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รประเมิน 

ก�รลงทนุในมลูค่�ปจัจยัผนัแปรเฉพ�ะทีเ่ปน็เงนิสด ทัง้หมดของก�รผลติปศสุตัว ์

ในรุน่ก�รผลติหนึง่ ๆ  ซ่ึงมลูค�่ปจัจยัทีน่ำ�ม�ใชใ้นก�รผลติปศสุตัวต์อ้งเสยีโอก�ส 

ที่จะได้รับผลตอบแทนจ�กก�รนำ�ไปใช้ในกิจกรรมอื่น เช่น ฝ�กธน�ค�ร 

หรือให้กู้ยืม เป็นต้น

 5. ค่าเสื่อมราคาพ่อแม่พันธ์ุสัตว์ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดข้ึนจ�ก 

ก�รประเมนิมลูค�่ของพอ่แมพั่นธุส์ตัวไ์ปสูช่ว่งก�รผลติตลอดอ�ยกุ�รใหผ้ลผลติ  

ได้แก่ โคเนื้อ โคนม

 6. คา่เสยีโอกาสพอ่แมพั่นธ์ุสัตว ์หม�ยถงึ ค�่ใชจ้�่ยทีป่ระเมนิข้ึนจ�กมลูค�่

พ่อแม่พันธ์ุสัตว์ท่ีเจ้�ของฟ�ร์มเสียโอก�สในก�รนำ�เงินไปลงทุนในกิจกรรมอ่ืน  

ซึ่งอัตร�ค่�เสียโอก�สนั้นจะใช้อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม

 7. มูลค่าสัตว์ปลดระวาง หม�ยถึง ร�ยได้จ�กก�รข�ยปศุสัตว์ที่ใช้ง�น

หรอืใหผ้ลผลติม�ระยะหนึง่แลว้ปลดระว�งหรอืคดัออกข�ย เนือ่งจ�กใหผ้ลผลติ

ไม่คุ้มค่�ใช้จ่�ย ได้แก่ แม่ไก่ไข่ เป็ดไข่

 8. ผลพลอยไดจ้ากการเลีย้งสตัว ์หม�ยถงึ ผลผลติรองทีไ่ม่ใชผ่ลผลติหลกั 

จ�กก�รเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดนั้น เช่น มูลสัตว์ ถุงอ�ห�รสัตว์ เป็นต้น
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 นิย�มต้นทุนก�รผลิตสัตว์นำ้� (ก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�)

 1. ค่าพันธ์ุ หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยในก�รซ้ือลูกพันธุ์สัตว์นำ้� เช่น ลูกพันธุ์ 

กุ้งข�วแวนน�ไม ลูกพันธุ์กุ้งก้�มกร�ม ลูกพันธุ์ปล�นิล ลูกพันธุ์ปล�ดุก เป็นต้น

 2. คา่แรงงาน หม�ยถงึ ค่�ใชจ้�่ยเกีย่วกบัแรงง�นทีใ่ชใ้นก�รเลีย้งสตัวน์ำ�้ 

เปน็ค�่ใชจ่้�ยทีจ่่�ยเปน็เงนิสดกรณท่ีีมกี�รจ�้งแรงง�น และเป็นค�่ใช้จ�่ยทีไ่มไ่ด้

จ�่ยเปน็เงนิสดกรณทีีใ่ชแ้รงง�นในครวัเรอืน โดยประเมนิค่�แรงง�นของสม�ชิก

ในครัวเรือนท่ีทำ�ง�นในฟ�ร์มเลี้ยงสัตว์นำ้�เป็นประจำ�หรือช่ัวคร�วต�มอัตร� 

ก�รจ�้งแรงง�นในทอ้งถิน่และลักษณะของง�นทีท่ำ� ซึง่ค�่แรงง�นแบ่งต�มกิจกรรม  

ดังนี้

  2.1 ค่�แรงง�นในก�รเตรียมบ่อหรือกระชังก่อนปล่อยลูกพันธุ์สัตว์นำ้�  

ไดแ้ก ่ก�รทำ�คว�มสะอ�ดบอ่หรือกระชงั ก�รลอกเลน ก�รปรบัสภ�พดนิและนำ�้  

ก�รฆ่�เชื้อโรค ก�รกำ�จัดศัตรูของสัตว์นำ้� ก�รตัดหญ้�รอบบ่อ

  2.2 ค่�แรงง�นในก�รเลี้ยง ได้แก่ ก�รผสมอ�ห�ร ก�รขนอ�ห�ร  

ก�รให้อ�ห�ร ก�รให้ย�รักษ�โรค ก�รใส่วัสดุปรับสภ�พนำ้� ก�รเปลี่ยนถ่�ยนำ้�  

ก�รเปิดปิดเครื่องตีนำ้�หรือเครื่องเติมอ�ก�ศ ก�รตรวจวัดคุณภ�พนำ้�  

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด และก�รดูแลอื่น ๆ

  2.3 ค่�แรงง�นในก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ ก�รจับผลผลิตสัตว์นำ้� 

รวมถงึก�รคดัแยกขน�ด ก�รช่ังนำ�้หนกั บรรจภุ�ชนะ และขนย�้ยผลผลติสตัวน์ำ�้ 

เพื่อจำ�หน่�ย

 3. ค่าอาหาร หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ห�รสัตว์นำ้� ดังนี้

  3.1 อ�ห�รสำ�เร็จรูป หม�ยถงึ อ�ห�รทีส่�ม�รถนำ�ไปใชเ้ลีย้งสตัวน์ำ�้ได้

โดยตรง โดยไม่ต้องนำ�วตัถุดบิต�่ง ๆ  ม�ผสมอีก มทีัง้อ�ห�รสำ�เรจ็รปูแบบเปน็ผง  

และแบบเป็นเม็ด
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  3.2 อ�ห�รสด หม�ยถึง วัตถุดิบต่�ง ๆ ที่ไม่ได้ผ่�นกรรมวิธีใด ๆ  

ม�ก่อน เช่น ปล�ป่น เนื้อสัตว์ เศษอ�ห�ร ผักสด ข้�ว รำ� มูลสัตว์ เป็นต้น

  3.3 อ�ห�รผสม หม�ยถึง อ�ห�รที่ได้ทำ�ก�รผสมวัตถุดิบที่บดละเอียด

แล้วหล�ย ๆ อย่�งคลุกเคล้�ให้เข้�กัน โดยจะเติมย�ปฏิชีวนะ วิต�มิน แร่ธ�ต ุ

ลงไปต�มคว�มต้องก�รของสัตว์นำ้�ชนิดนั้น ๆ วัตถุดิบที่ใช้ผสม เช่น รำ�  

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

  3.4 อ�ห�รเสริม หม�ยถึง วิต�มิน ฮอร์โมน หรือส�รอื่น ๆ ที่ใช้ผสม

กับอ�ห�รที่ให้สัตว์นำ้�กินเพื่อให้มีก�รเจริญเติบโตและมีคุณภ�พดี

 4. ค่าวัสดุปรับสภาพดินและนำ้า หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับวัสดุหรือ

ส�รเคมีที่ใช้ปรับสภ�พดินและนำ้�ให้เหม�ะสมกับก�รเลี้ยงสัตว์นำ้� เช่น ปูนข�ว  

ปูนม�ร์ล คลอรีน ย�ฆ่�เชื้อ จุลินทรีย์ เป็นต้น

 5. ค่ายารักษาโรค หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับย�ท่ีใช้ในก�รรักษ�โรค 

ที่เกิดกับสัตว์นำ้�

 6. ค่านำ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับนำ้�มัน 

เชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำ�หรับอุปกรณ์ต่�ง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับ 

ก�รเลี้ยงสัตว์นำ้� เช่น เครื่องเติมอ�ก�ศ เครื่องสูบนำ้� เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น

 7. ค่าไฟฟ้าและแก๊ส หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับไฟฟ้�และแก๊ส 

สำ�หรับอุปกรณ์ต่�ง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับก�รเลี้ยงสัตว์นำ้� เช่น  

เครื่องเติมอ�ก�ศ เครื่องสูบนำ้� หลอดไฟ เป็นต้น

 8. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับวัสดุเครื่องมือเครื่องใช ้

ต่�ง ๆ ท่ีมีอ�ยุก�รใช้ง�นไม่เกิน 1 ปี เช่น แปรง ไม้กว�ด ถุงมือ ส�ยย�ง  

รองเท้�บูท หลอดไฟฟ้� เป็นต้น
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 9. คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  หม�ยถึง ค�่ใช้จ่�ยเบด็เตลด็ เชน่ ค�่เช�่อปุกรณเ์ครือ่งมอื 

ต่�ง ๆ ค่�ตรวจคุณภ�พนำ้� ค่�ตรวจโรคสัตว์นำ้� ค่�ประทัด ไล่นก ค่�โทรศัพท์ 

ค่�นำ้�แข็ง ค่�จ้�งรถบรรทุกคนจับสัตว์นำ้�

 10. ค่าเสียโอกาสเงนิลงทนุ หม�ยถงึ ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รประเมินก�ร

ลงทนุในสว่นของตน้ทนุผนัแปรเฉพ�ะทีเ่ปน็เงนิสดทัง้หมดของก�รเลีย้งสตัวน์ำ�้

ในรอบก�รผลิตหนึ่ง ๆ ซึ่งต้องเสียโอก�สที่จะได้รับผลตอบแทนจ�กก�รนำ�เงิน

ไปลงทุนในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ฝ�กธน�ค�รหรือให้กู้ยืม เป็นต้น
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บทที่�5��นิยามราคา�ดัชนี�สินค้าเกษตร

นิย�มร�ค�สินค้�เกษตร

 1. ราคาสนิค้าเกษตร หม�ยถงึ ร�ค�ผลผลติสินค้�เกษตร ณ จดุทีก่ำ�หนด 

ดังนี้

  1.1 ร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้ที่ไร่น� หม�ยถึง ร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได ้

ทีบ่�้น ไรน่� ยุง้ฉ�ง สวน ป�กบอ่ แพปล� สะพ�นปล� ซึง่ไม่รวมค�่บริก�รแพปล� 

และสะพ�นปล�

  1.2 ร�ค�ทีแ่หลง่รบัซือ้ หม�ยถงึ ร�ค�ผลผลติสนิค�้เกษตรทีเ่กษตรกร

ข�ยได้ที่แหล่งรับซื้อ เช่น ตล�ดกล�ง โรงสี ร้�นรับซื้อ หรือจุดรับซื้อ เป็นต้น

  1.3 ร�ค�ข�ยส่งตล�ดกรุงเทพ หม�ยถึง ร�ค�ผลผลิตสินค้�เกษตร 

ที่ซื้อข�ย ณ ตล�ดกรุงเทพ ฯ เพื่อนำ�ไปข�ยต่อให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง

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

สินค้�ไปต่�งประเทศ ณ ท่�ส่งออกสินค้� ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนก�รผลิตสินค้� 

ค่�ขนส่งสินค้�ถึงท่�ส่งออกภ�ยในประเทศ และกำ�ไรของผู้ผลิต

  1.5 ร�ค�นำ�เข้� CIF (Cost, Insurance and Freight) หม�ยถึง 

ร�ค�นำ�เข้�สินค้�จ�กต่�งประเทศ ณ ท่�นำ�เข้�สินค้�เข้�ม�ในประเทศ ซึ่งรวม

ค่�ระว�งสินค้�หรือค่�ขนส่งและเบี้ยประกันภัยไว้ด้วยแล้ว

  1.6 ร�ค�ตล�ดโลก หม�ยถึง ร�ค�ท่ีใช้อ้�งอิงในก�รซื้อข�ยสินค้� 

จำ�นวนม�กระหว่�งประเทศในเมืองต่�ง ๆ ที่เป็นตล�ดที่สำ�คัญของโลก 

ในแตล่ะชนิดสนิค�้ ซึง่ร�ค�สนิค้�ต�มเมอืงต�่ง ๆ  นีจ้ะถูกเรยีกว่�เป็นร�ค�ตล�ดโลก  
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เช่น ข้�ว ร�ค�ที่ตล�ดกรุงเทพ ประเทศไทย ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง  

ร�ค�ทีต่ล�ดชคิ�โก สหรฐัอเมรกิ� ย�งพ�ร� ร�ค�ทีต่ล�ดโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น  

ร�ค�ที่ตล�ดสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

 2. เกรดสินค้า หม�ยถึง ก�รกำ�หนดชั้นหรือคุณภ�พของสินค้�เกษตร 

สินค้�เกษตรชนิดเดียวกันผลิตจ�กเกษตรกรหล�ยร�ย ซึ่งสถ�นท่ี สภ�พดิน 

ฟ้�อ�ก�ศ ก�รดูแลรักษ� และพันธ์ุที่แตกต่�งกัน ทำ�ให้ผลผลิตท่ีได้มีคุณภ�พ

ต่�งกัน สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง ได้แก่ พันธุ์ คว�มช้ืน ขน�ด สี ผิว สิ่งเจือปน 

เช่น ข้�วเปลือกเจ้�นำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 15% ข้�วโพดเล้ียงสัตว์ นำ้�หนัก  

ณ คว�มชื้น 14.5 % มังคุดผิวมันขน�ดกล�ง ผลป�ล์มนำ้�มันท้ังทะล�ย  

นำ้�หนักม�กกว่� 15 กิโลกรัม เป็นต้น

 3. แหล่งข้อมูลราคา หม�ยถึง บุคคลหรือสถ�นที่อ้�งอิงในแหล่ง 

ที่ส�ม�รถจัดเก็บ และร�ยง�นข้อมูลร�ค�สินค้�เกษตรได้แก่ เกษตรกร  

เศรษฐกิจก�รเกษตรอ�ส� หรือ ศกอ. พ่อค้�ผู้รวบรวม กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

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

ฟ�ร์มปศุสัตว์ บ่อกุ้ง บ่อปล� แพปล� สะพ�นปล� โรงง�นอุตส�หกรรมเกษตร

นิย�มดัชนีสินค้�เกษตร

 1. ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา หม�ยถึง ตัวเลข

ที่ใช้เป็นตัวช้ีวัดก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�สินค้�เกษตรที่เกษตรกรข�ยได้  

ที่ไร่น�เฉลี่ยทั้งประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับร�ค�เฉลี่ยร�ยปี ณ ปีที่ผ่�นม�

 2. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร หม�ยถึง ตัวเลขที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 

ก�รเปลี่ยนแปลงของผลผลิตสินค้�เกษตรท้ังประเทศเมื่อเปรียบเทียบ 

กับปริม�ณผลผลิตเฉลี่ยณ ปีฐ�น โดยใช้ปี พ.ศ. 2548
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บทที่�6� นิยามการถือครองที่ดิน��
� �� เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร�
� �� และภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร

นิย�มก�รถือครองที่ดิน และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร

 1. การถือครองที่ดิน หม�ยถึง ก�รเข้�ไปทำ�ประโยชน์บนผืนที่ดินนั้น  

โดยไม่คำ�นึงถึงกรรมสิทธ์ิที่แท้จริงของผืนที่ดินนั้น ๆ ว่�จะเป็นของใครก็ต�ม  

ซึ่งแยกลักษณะก�รถือครองได้ดังนี้

  1.1 ของตนเอง หม�ยถึง ท่ีดินที่มีเอกส�รสิทธิ์หรือหนังสือรับรอง 

ก�รทำ�ประโยชน์ หรือที่ดินที่ได้รับก�รจัดสรร และเข้�ทำ�ประโยชน์บนผืนที่ดิน

นั้น ๆ ก็ได้ รวมถึงที่ไม่ได้ทำ�ประโยชน์ในปีที่สำ�รวจ

  1.2 จำ�นองผู้อื่น หม�ยถึง ที่ดินที่นำ�ไปคำ้�ประกันเงินกู้หรือคำ้�ประกัน

อย�่งอืน่ แตย่งัคงในสทิธิท์ีด่นิแปลงนัน้อยู ่และยงัคงเข�้ไปทำ�ประโยชน ์ในทีด่นิ

ผืนนั้นอยู่ หรือไม่ได้ทำ�แต่ก็มิได้ให้บุคคลอื่นเข้�ไปทำ�ประโยชน์ใด ๆ

  1.3 รับจำ�นอง หม�ยถึง ที่ดินที่ผู้อื่นนำ�ม�จำ�นองไว้ และครัวเรือน

เกษตรผู้รับจำ�นองเข้�ถือครอง ใช้ประกอบก�รเกษตรบนผืนที่ดินนั้น ๆ

  1.4 ข�ยฝ�ก หม�ยคว�มว�่ ข�ยฝ�กทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมหรอืทีอ่ยูอ่�ศยั 

แก่ผูซ้ือ้ฝ�ก  (ต�มพระร�ชบญัญตัคุ้ิมครองประช�ชนในก�รทำ�สัญญ�ข�ยฝ�กทีดิ่น 

เพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อ�ศัย พ.ศ. 2562)  ผู้ข�ยฝ�กมีสิทธิครอบครอง  

ใช้สอย และถือเอ�ซึ่งประโยชน์จ�กทรัพย์สินที่ข�ยฝ�ก เพื่อประโยชน์  
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ในก�รประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อ�ศัยจนถึงวันที่หมดสิทธิในก�รไถ่  

ทัง้นี ้โดยไมต้่องชำ�ระค่�ตอบแทนใหแ้กผู่ซ้ือ้ฝ�ก และใหด้อกผลทีเ่กดิจ�กทรพัยส์นิ 

ที่ข�ยฝ�กในระหว่�งก�รข�ยฝ�กตกเป็นของผู้ข�ยฝ�ก โดยผู้ข�ยฝ�กมีสิทธิ 

ไถท่รพัยส์นิทีข่�ยฝ�กภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนดไวใ้นสญัญ� หรอืภ�ยในระยะเวล� 

ที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติ

  1.5 รับซ้ือฝ�ก หม�ยคว�มว�่ ทรพัยส์นิทีผู่ซ้ือ้ฝ�กรบัซือ้ฝ�กต�มสญัญ� 

ข�ยฝ�กที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อ�ศัยแก่ผู้ซื้อฝ�ก (ต�มพระร�ชบัญญัติ

คุม้ครองประช�ชนในก�รทำ�สญัญ�ข�ยฝ�กทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรมหรอืทีอ่ยูอ่�ศยั  

พ.ศ. 2562) ในระหว�่งก�รข�ยฝ�ก คู่สญัญ�อ�จตกลงกนัเปน็หนงัสอืให้ผูข้�ยฝ�ก

มีสิทธินำ�ทรัพย์สินที่ข�ยฝ�กให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม 

หรือใช้เป็นที่อยู่อ�ศัย โดยจะกำ�หนดให้ค่�ตอบแทนตกเป็นของผู้ข�ยฝ�ก 

หรอืของผู้ซือ้ฝ�กกไ็ด ้ถ�้ไมไ่ดม้กี�รตกลงกนัดงักล�่ว ผูข้�ยฝ�กมสีทิธิใหบ้คุคลอืน่ 

ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อ�ศัยได้  

โดยใหค้�่ตอบแทนทีไ่ดร้บัตกเปน็ของผูซ้ือ้ฝ�ก (ห�กผู้ซือ้ฝ�กจะเข�้ทำ�ประโยชน ์

ต้องตกลงกับผู้ข�ยฝ�กเป็นหนังสือ)

  1.6 เช่�ผู้อ่ืน หม�ยถึง ท่ีดินท่ีครัวเรือนเกษตรเข้�ไปทำ�ประโยชน์  

โดยตอ้งจ�่ยค�่ตอบแทนใหแ้กเ่จ�้ของทีด่นิ ซึง่อ�จจ�่ยเปน็เงนิสด เงนิเชือ่ ผลผลติ  

หรอือืน่ๆ อย�่งใดอย�่งหนึง่ หรอืหล�ยอย�่งกไ็ดต้�มแตจ่ะตกลง หรือทำ�สญัญ�

กับเจ้�ของที่ดิน

  1.7 ได้เข้�ทำ�กินฟรี หม�ยถึง ที่ดินท่ีครัวเรือนเกษตรเข้�ครอบครอง 

และทำ�ประโยชน์โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ และไม่ได้จ่�ยค่�เช่� เช่น ที่ดินในเขต 

ป่�สงวน ฯ ที่ส�ธ�รณะ ที่ดินที่บุคคลอื่นอนุญ�ตให้เข้�ไปทำ�ประโยชน์ได ้

โดยไม่ต้องจ่�ยค่�ตอบแทนใด ๆ
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 2. เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร หม�ยถึง เน้ือที่รวมของที่ดินทุกผืน 

ที่ครัวเรือนเกษตรถือครองอยู่ ซึ่งอ�จจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นก็ได้  

โดยที่อ�จจะดำ�เนินกิจก�รเองหรือให้ผู้อื่นดำ�เนินง�นหรือดูแลแทนก็ได้

 3. เอกสารสิทธิ ์มีดังนี้

  3.1 โฉนด/น.ส.4 หม�ยถึง หนังสือสำ�คัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

ที่รับรองถูกต้องต�ม พ.ร.บ.ประมวลกฎหม�ยที่ดิน พ.ศ. 2497 

  3.2 น.ส.3/น.ส.3ก./น.ส.3ข. หม�ยถึง หนงัสอืรับรองก�รเข้�ทำ�ประโยชน์ 

ในที่ดินและส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รทำ�นิติกรรมต่�ง ๆ 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.

  3.3 ส.ค.1 หม�ยถึง หนังสือแสดงสิทธิ์ก�รครอบครองที่ดินมือเปล่� 

ที่แสดงว่�บุคคลนั้นได้แจ้งก�รครอบครองต�ม พ.ร.บ.ประมวลกฎหม�ยที่ดิน 

ม�ตร� 5 ซึ่งทำ�ให้ผู้ครอบครองมีโอก�สท่ีจะได้รับโฉนดหรือ น.ส.3 จ�กท�ง

ร�ชก�รต่อไป

  3.4 ใบจอง (น.ส.2) หม�ยถึง หนังสือที่อนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์ 

ในทีด่นิชัว่คร�ว แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งมกี�รทำ�ประโยชนภ์�ยใน 6 เดอืน นบัตัง้แตไ่ดร้บั 

ใบจอง

  3.5 ใบไต่สวน (น.ส.5) หม�ยถึง หนังสือแสดงก�รสอบสวน 

เพ่ือออกโฉนดที่ดิน ถ้�ที่ดินแปลงนั้นมีก�รทำ�ระว�งแผนที่แล้ว แต่ถ้�ยังไม่ม ี

ก�รทำ�ระว�งแผนที่ท�งร�ชก�รก็จะออกเป็น น.ส.3 ให้

  3.6 ใบเหยยีบยำ�่ หม�ยถงึ เอกส�รต�มบทบญัญตักิฎหม�ยท่ีดนิฉบบัเก�่ ๆ   

ทีใ่หบ้คุคลเข�้ครอบครองบกุเบกิทำ�ประโยชนใ์นทีด่นิ ต�มขัน้ตอนของกฎหม�ย  

และมีสิทธิ์ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป
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 3.7 น.ค.3 หม�ยถึง หนังสือให้เข้�ทำ�ประโยชน์ในนิคมสร้�งตนเอง

ของกรมประช�สงเคร�ะห์ ซึ่งผู้ถือครองมีสิทธ์ิครอบครองแต่จะไม่มีกรรมสิทธิ์ 

เว้นแต่จะปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำ�หนดต่�ง ๆ แล้วเท่�นั้น

 3.8 ส.ท.ก. หม�ยถึง หนังสือแสดงสิทธิ์ท่ีดินทำ�กินในเขตป่�สงวน 

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

 3.9 ก.ส.น. หม�ยถงึ หนงัสอืแสดงสทิธิท์ีด่นิทำ�กินในเขตนิคมสหกรณ ์

ซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่อนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์

 3.10 ส.ป.ก.4-01 หม�ยถึง หนังสือแสดงสิทธิ์ก�รทำ�ประโยชน์เพื่อ 

ก�รเกษตร ต�มกฎหม�ยก�รปฏริปูทีด่นิ ทีอ่อกให ้โดยสำ�นกัง�นก�รปฏิรปูทีด่นิ 

เพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่เกษตรกรมสีทิธนิำ�ไปใชเ้ปน็หลกัทรัพยค์ำ�้ประกนัเงนิกู้

กบัธน�ค�ร (ธ.ก.ส.) ได ้แตไ่มมี่สทิธิท์ีจ่ะนำ�ไปข�ยหรือยกใหผู้อ้ืน่ เวน้แต่จะตกทอด 

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

 3.11 ภ.บ.ท. 5, 6 หม�ยถึง ใบเสร็จเสียภ�ษีบำ�รุงท้องที่ ซึ่งเป็นเพียง

หลกัฐ�นแสดงว่�ผูม้ชีือ่ในใบเสรจ็เปน็ผูเ้สยีบำ�รงุทอ้งทีเ่ท�่นัน้ มใิชส่ทิธิค์รอบครอง 

ที่ดิน

 4. เนือ้ทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตร หม�ยถึง เนือ้ทีใ่ชป้ระโยชนท์ัง้หมด

ของครัวเรือนเกษตร หรือเนื้อที่ที่ครัวเรือนคงในสิทธิ์ผลประโยชน์ในที่ดิน ทั้งนี ้

ไมค่ำ�นงึถงึกรรมสทิธิ ์ท่ีแทจ้ริงของทีด่นินัน้ ๆ  โดยพจิ�รณ�จ�กเจตน�ก�รนำ�ไปใช้ 

ประโยชน์ในด้�นต่�ง ๆ ต�มลักษณะก�รใช้ประโยชน์ประจำ�ของผืนที่ดินนั้น ๆ 

เป็นเกณฑ์ดังนี้

  4.1 ที่น� หม�ยถึง ท่ีดินท่ีใช้ในก�รเพ�ะปลูกข้�ว และรวมบ�งส่วน 

ที่อยู่ในน�ข้�ว เช่น คันน� จอมปลวก โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้�ง (ถ้�มี) และ

รวมถึงก�รใช้น�ข้�วปลูกพืชอื่น หลังฤดูก�รปลูกข้�ว
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  4.2 ที่พืชไร่ หม�ยถึง ที่ดินที่นำ้�ไม่ท่วมขังส่วนใหญ่เป็นที่ดอน มักใช้ 

ในก�รเพ�ะปลูกพืชไร่ เช่น ข้�วโพด อ้อย มันสำ�ปะหลัง ฝ้�ย ปอ ถั่วต่�ง ๆ  ฯลฯ 

โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้�ง (ถ้�มี) และรวมถึงที่ปลูกข้�วไร่ด้วย

  4.3 ทีไ่มผ้ล หม�ยถงึ ทีด่นิทีใ่ชใ้นก�รปลกูไมผ้ล เชน่ ลำ�ไย ล้ินจ่ี ทุเรยีน 

สม้ เง�ะ มะพร้�ว ฯลฯ โดยใหร้วมเนือ้ทีส่ิง่ปลกูสร้�งและเนือ้ทีร่อ่งสวนเข�้ไปด้วย  

(ถ้�มี) 

  4.4 ทีไ่ม้ยนืตน้ หม�ยถึง ทีดิ่นทีใ่ชใ้นก�รปลกูไมย้นืตน้ เชน่ ป�ลม์นำ�้มนั  

ย�งพ�ร� ฯลฯ โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้�งเข้�ไปด้วย (ถ้�มี)

  4.5 ที่สวนผัก หม�ยถึง ที่ดินที่ใช้ในก�รปลูกพืชผัก เช่น พริก ผักชี 

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

  4.6 ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ หม�ยถึง ที่ดินที่ใช้ในก�รปลูกไม้ดอก/ 

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

เข้�ไปด้วย (ถ้�มี)

  4.7 เน้ือที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรอื่น ๆ หม�ยถึง เน้ือที่ 

ทีค่รัวเรอืนเกษตรถอืครองอยู ่ซ่ึงนอกเหนือจ�ก ขอ้ 4.1 ถึง 4.6 ไดแ้ก ่พ้ืนทีใ่นบรเิวณ 

ทีอ่ยูอ่�ศยั น�เกลอื ทุง่หญ�้เล้ียงสัตว์ ท่ีป�่ถอืครอง บอ่นำ�้ หนองนำ�้ สระนำ�้ บอ่ปล�  

บ่อกุ้ง ท�งนำ้�หรือถนนที่มีอยู่ในแปลงเกษตร ท่ีทำ�ฟ�ร์มผสมผส�น ฟ�ร์ม 

และสิง่ปลกูสร�้งทีถ่อืครองอยูน่อกเนือ้ทีใ่ชป้ระโยชนท์�งก�รเกษตรข�้งตน้ ฯลฯ

นิย�มของภ�วะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร 

 1. รายไดท้างการเกษตร หม�ยถงึ ร�ยได้ (เงนิสดและไม่เปน็เงนิสด) ท่ีเกดิขึน้ 

จ�กก�รประกอบกิจกรรมก�รผลิตท�งก�รเกษตร ทั้งก�รปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 

และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวกับก�รเกษตร ทั้งที่เกิดขึ้นในฟ�ร์ม และนอกฟ�ร์ม 

ของเกษตรกร ประกอบด้วย
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  1.1 ร�ยไดเ้งนิสดท�งก�รเกษตร หม�ยถงึ ร�ยได้ทีเ่ปน็เงนิสดจ�กก�ร 

จำ�หน่�ยผลผลิต ผลพลอยได้และสิ่งอื่นใดจ�กกระบวนก�รผลิตท�งก�รเกษตร 

ประกอบด้วย ร�ยได้เงินสดเกษตรท�งพืช ร�ยได้เงินสดเกษตรท�งสัตว์ และ

ร�ยได้เงินสดเกษตรอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในฟ�ร์ม 

  1.2 ร�ยได้ไม่เป็นเงินสดท�งก�รเกษตร หม�ยถึง ร�ยได้ที่เกิดจ�ก

กจิกรรมท�งก�รเกษตรแตไ่ม่ไดรั้บในรปูของเงนิสด โดยอยูใ่นรปูผลติผลคงเหลอื 

บริโภคในครวัเรอืน ใหผู้อ้ืน่ หรอืใชเ้ปน็ปจัจัยประกอบก�รผลิตในกิจกรรมก�รผลติ 

ท�งก�รเกษตรอืน่ โดยประเมนิร�ค�ต�มร�ค�ทอ้งถ่ิน ณ ชว่งเวล�ท่ีข�ยผลผลติน้ัน

 2. รายจา่ยเงินสดทางการเกษตร หม�ยถงึ ค่�ใช้จ�่ยทีเ่ปน็เงนิสดในก�รซือ้ 

วัสดุปัจจัยก�รผลิตและค่�จ้�งแรงง�นท่ีใช้ในกระบวนก�รผลิตท�งก�รเกษตร 

ทัง้ก�รปลกูพชืเลีย้งสตัว ์และกจิกรรมอ่ืนทีเ่กีย่วกบัก�รเกษตร ท่ีเกิดขึน้ในฟ�ร์ม 

 3. รายได้เงนิสดนอกการเกษตร หม�ยถงึ ร�ยได้ท่ีเปน็เงินสด จ�กก�รทำ�

กจิกรรมนอกก�รเกษตรทกุชนิด เชน่ ให้เช�่หรอืข�ยทีด่นินอกก�รเกษตร ก�รรบัจ�้ง 

นอกก�รเกษตร กำ�ไรจ�กก�รประกอบกิจก�ร ร้�นข�ยของชำ� เงินเดือน  

ก�รทำ�หัตถกรรมต่�ง ๆ เป็นต้น รวมถึงร�ยได้เงินสดอื่นใดจ�กก�รทำ�กิจกรรม

ก�รเกษตรนอกฟ�รม์ เชน่ รบัจ�้งท�งก�รเกษตรนอกฟ�รม์ บรกิ�รด�้นเกษตรอืน่ ๆ   

เป็นต้น

 4. รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร หม�ยถงึ ค�่ใชจ้�่ยทีเ่ปน็เงนิสดทีเ่กดิจ�ก 

ก�รประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับคว�มเป็นอยู่ในครัวเรือน โดยไม่เกี่ยวข้อง 

กับก�รประกอบก�รเกษตร ได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รอุปโภคบริโภค

 5. รายไดเ้งนิสดครวัเรอืน หม�ยถงึ ร�ยไดเ้งนิสดท�งก�รเกษตร รวมกบั

ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร
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 6. รายได้ครัวเรือน หม�ยถึง ร�ยได้ท�งก�รเกษตร รวมกับร�ยได้เงินสด

นอกก�รเกษตร

 7. รายได้สุทธิ

  7.1 ร�ยไดเ้งนิสดสทุธทิ�งก�รเกษตร หม�ยถงึ ร�ยไดเ้งนิสดท�งก�รเกษตร 

หักด้วยร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร

  7.2 ร�ยได้เงนิสดสทุธคิรัวเรือน หม�ยถงึ ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร 

รวมกับร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร

  7.3 ร�ยได้สุทธิท�งก�รเกษตร หม�ยถึง ร�ยได้ท�งก�รเกษตร  

หักด้วยร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร

 8. แหลง่เงนิกู ้หม�ยถงึ บคุคล สถ�บนั หรอืองค์กร ทัง้ของรัฐ และเอกชน

ที่ให้เกษตรกรกู้ยืมเงิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งเงินกู้ในระบบ และแหล่ง

เงินกู้นอกระบบ

  8.1 แหล่งเงินกู้ในระบบ หม�ยถึง แหล่งเงินกู้ที่ตั้งขึ้นต�มกฎหม�ย 

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

  8.2 แหลง่เงนิกูน้อกระบบ หม�ยถงึ แหลง่เงนิกูท้ีก่ฎหม�ยไมส่�ม�รถ

ควบคุมถงึได ้  ในด�้นปรมิ�ณเงนิกูท่ี้หมนุเวียนอยู ่และอตัร�ดอกเบีย้ทีป่ลอ่ยใหกู้ ้

เชน่ แหลง่เงนิกูจ้�กญ�ตพีิน่อ้ง เพือ่นบ�้น เจ�้ของทีด่นิ พอ่ค�้ คหบด ีเจ�้ของโรงส ี 

โรงง�นต่�ง ๆ เป็นต้น 

 9. ระยะเวลากู้ หม�ยถึง กำ�หนดระยะเวล�ในก�รชำ�ระคืนเงินกู้ ตั้งแต่

เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระคืน

  9.1 สนิเชือ่ระยะสัน้ หม�ยถงึ สนิเชือ่ทีม่กี�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�ร

ชำ�ระคืนเงินกู้ ตั้งแต่เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระคืนไม่เกิน 1 ปี
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  9.2 สินเชื่อระยะป�นกล�ง เป็นสินเชื่อที่มีก�รกำ�หนดระยะเวล� 

ในก�รชำ�ระคืนเงินกู้ ตั้งแต่เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระเงินคืนม�กกว่�  

1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

  9.3 สนิเชือ่ระยะย�ว เปน็สนิเชือ่ทีม่กี�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รชำ�ระ

เงินคืนเงินกู้ ตั้งแต่เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระเงินคืนม�กกว่� 5 ปีขึ้นไป

 10. ประเภทหลักทรพัย ์หม�ยถงึ หลกัประกนัคว�มเสีย่งทีผู่ใ้หกู้ ้หรอืเรยีกว่�  

เจ้�หนี้ จะเรียกหลักทรัพย์คำ้�ประกันเงินกู้จ�กผู้กู้ หรือลูกหนี้ในสถ�บันก�รเงิน 

ที่มีลักษณะก�รกู้เป็นแบบร�ยบุคคล หรือกู้เป็นกลุ่ม ซึ่งในแต่ละลักษณะจะม ี

ก�รคำ้�ประกันเงินกู้เพื่อเป็นหลักประกันคว�มเสี่ยง ซึ่งอ�จใช้บุคคล กลุ่มบุคคล 

หรือใช้หลักทรัพย์ได้แก่ ที่ดิน บ้�น โรงเรือน และอื่น ๆ คำ้�ประกัน 

 11. ทรพัย ์หม�ยถึง วัตถุหรือสิง่ท่ีมรูีปร่�ง ซ่ึงอ�จมรี�ค�และถอืเอ�ได้ เชน่ 

บ้�นเรือน ที่ดิน สัญญ�อื่น ๆ เป็นต้น

 12. ทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร หม�ยถึง สิ่งของหรือหลักทรัพย์ 

ที่เกษตรกร มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้�ของอยู่ ส�ม�รถซื้อข�ย และจำ�หน่�ยจ่�ยโอน

ให้ผู้อ่ืนได้ ซึ่งทรัพย์สินท่ีเกษตรกรใช้ในกิจกรรมภ�ยใน และภ�ยนอกฟ�ร์ม  

แบ่งประเภททรัพย์สินได้ 3 ประเภท คือ

  12.1 ทรพัยสิ์นคงที ่หม�ยถึง ทรพัย์สินทีเ่ปล่ียนแปลงเปน็เงนิสดไดย้�ก  

ส่วนใหญ่เป็นพวกอสังห�ริมทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ถ�วร

   12.1.1 ทรัพย์สินคงที่ในฟ�ร์ม หม�ยถึง ทรัพย์สินที่ใช้เก่ียวกับ

กิจกรรมก�รผลิตในฟ�ร์ม เช่น ที่ดินท�งก�รเกษตร โรงเรือน ยุ้งฉ�ง คอกสัตว์ 

ห้�งน� เป็นต้น
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   12.1.2 ทรพัยส์นิคงทีน่อกฟ�รม์ หม�ยถงึ ทรพัยส์นิทีไ่ม ่ใชเ้กีย่วกบั 

กิจกรรมก�รผลิตในฟ�ร์ม เช่น บ้�น ร้ัว ท่ีดิน ท่ีอยู่อ�ศัย และท่ีดินนอกก�รเกษตรอ่ืน ๆ  

  12.2 ทรพัยส์นิดำ�เนนิง�น หม�ยถึง ทรพัย์สินทีใ่ช้สนับสนุนก�รบรกิ�ร 

ในกระบวนก�รผลติในฟ�รม์ รวมทัง้มีอ�ยกุ�รใชง้�นไดห้ล�ยป ีส�ม�รถเปลีย่นแปลง 

เป็นเงินสดได้ง่�ยกว่�ทรัพย์สินคงที่

   12.2.1 ทรัพย์สินดำ�เนินง�นในฟ�ร์ม หม�ยถึง ทรัพย์สิน 

ทีมี่วตัถปุระสงค์ใชเ้ปน็อปุกรณเ์กีย่วกบัก�รผลติในฟ�รม์ เชน่ รถไถ รถแทรกเตอร ์

กังหัน ระหัดวิดนำ้� เคร่ืองสูบนำ้� เคร่ืองพ่นย� เครื่องมืออุปกรณ์ก�รเกษตร  

มีด จอบ เสียม รวมถึง พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์ใช้ง�น และพ่อพันธ์ุแม่พันธุ์ 

สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เป็นต้น

   12.2.2 ทรัพย์สินดำ�เนินง�นนอกฟ�ร์ม หม�ยถึง ทรัพย์สิน 

ที่มีวัตถุประสงค์ไม่เกี่ยวกับก�รใช้ง�นในก�รทำ�ฟ�ร์ม เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับ

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น จักรเย็บผ้� ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น

  12.3 ทรัพย์สินหมุนเวียน หม�ยถึง ทรัพย์สินที่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลง 

เป็นเงินสดไดง่้�ย ไดแ้ก ่เงนิสดในมือ ในธน�ค�ร ตัว๋ เชค็ รวมทัง้ปจัจยัหรอืผลทีค่งเหลอื 

อยูใ่นฟ�ร์มทีร่อก�รข�ย ซึง่ทรพัย์สนิเหล�่นีเ้สมอืนหนึง่เปน็เงนิสด ส�ม�รถเปลีย่นแปลง 

เป็นเงินสดได้ทันที

 13. แรงงานรบัจา้งทางการเกษตร หม�ยถงึ ผูท้ีร่บัจ�้งทำ�ง�นท�งก�รเกษตร  

ซึ่งมีอ�ยุระหว่�ง 15-64 ปี ประกอบด้วย แรงง�นรับจ้�งจ�กครัวเรือนเกษตร 

แรงง�นรับจ้�งจ�กครัวเรือนแรงง�นรับจ้�ง และแรงง�นรับจ้�งต่�งด้�ว

 14. อตัราคา่จา้ง หม�ยถงึ ผลตอบแทนทีเ่ปน็เงินสดซึง่แรงง�นรับจ้�งได้รับจ�ก 

ก�รทำ�ง�นในแต่ละกิจกรรม ซึ่งอ�จแตกต่�งกันในแต่ละท้องถิ่น
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 15. ประชากรวัยแรงงานภาคเกษตร หม�ยถึง สม�ชิกในครัวเรือนเกษตร

ที่มีอ�ยุอยู่ในช่วง 15-64 ปี

 16. อตัราค่าจ้างขัน้ตำา่5 หม�ยถงึ อตัร�ค�่จ�้งทีพ่อเพยีงสำ�หรับแรงง�นทัว่ไป 

แรกเข�้ทำ�ง�น 1 คน ใหส้�ม�รถดำ�รงชวิีตอยูไ่ดต้�มสมควรแตม่�ตรฐ�นก�รครองชพี  

สภ�พเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเหม�ะสมต�มคว�มส�ม�รถของธุรกิจ 

ในท้องถิ่นนั้น มีหน่วยเป็น บ�ทต่อวัน 

5   อ้�งอิงข้อมูลจ�ก : ประก�ศคณะกรรมก�รค่�จ้�ง ฉบับที่ 10
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บทที่�7���นิยามด้านภูมิสารสนเทศ

นิย�มทั่วไป

 1.  ภูมิสารสนเทศ (Geo–Informatics) หม�ยถึง วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในก�รได้ม�ของข้อมูล ก�รรวบรวมข้อมูล ก�รบูรณ�ก�ร

ผลก�รวิเคร�ะห์ ก�รแปลตีคว�มหม�ย ก�รจัดก�ร ก�รเผยแพร่ และก�รใช้

ข้อมูลข่�วส�รเชิงพ้ืนที่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ก�รสำ�รวจ 

จ�กระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบส�รสนเทศภมิูศ�สตร์ (Geographic 

Information System: GIS) และระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนพื้นโลก (Global 

Positioning System: GPS) หรือระบบด�วเทียมนำ�ร่องของโลก (Global 

Navigation Satellite System: GNSS)

  1.1 ก�รสำ�รวจจ�กระยะไกล เปน็กระบวนก�รในก�รตรวจจบัหรือตดิต�ม 

คณุลกัษณะท�งก�ยภ�พของวตัถุโดยปร�ศจ�กก�รจบัตอ้งวตัถทุีต่อ้งก�รตรวจ

วัดโดยตรง โดยก�รวัดค่�สัญญ�ณที่รับกลับ (Reflected Radiation) และก�ร

แผ่/ส่งผ่�น (Emitted Radiation) จ�กเซนเซอร์ของด�วเทียมหรือเครื่องบิน 

กับวตัถบุนพืน้ผวิโลก (Target) ระบบด�วเทยีมประกอบดว้ยเทคโนโลย ี2 รปูแบบ 

ที่สำ�คัญ ซึ่งแบ่งต�มแหล่งกำ�เนิดพลังง�น ได้แก่

   1.1.1 ระบบ Active Remote Sensing เป็นระบบทีม่แีหลง่พลงัง�น

ท่ีเกดิจ�กก�รสร�้งข้ึนเองแล้วส่งผ่�นพลังง�นไปยังวตัถเุป�้หม�ย ระบบน้ี ได้แก ่

ระบบเรด�ห ์(Radar) ทีใ่ช้พลงัง�นในช่วงคลืน่ Microwave ซึง่มคีณุสมบตัใินก�ร

ส�ม�รถถ่�ยภ�พทะลุเมฆและฝนที่ตกไม่หนักม�กได้ และระบบไลด�ห์ (Lidar)  

ที่ถ่�ยค่�ระดับสูงด้วยแสงเลเซอร์ ใช้ในก�รรังวัดค่�คว�มสูงภูมิประเทศได้  
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ทัง้ระบบเรด�หแ์ละระบบไลด�หส์ร�้งพลงัง�นในชว่งคลืน่วทิย ุขอ้ดขีองระบบนี ้ 
คือ ภ�พถ่�ยด�วเทียมส�ม�รถถ่�ยภ�พได้ทั้งกล�งวันและกล�งคืน เนื่องจ�กมี
แหล่งพลังง�นในตัวด�วเทียมเอง
   1.1.2  ระบบ Passive Remote Sensing Sensor เป็นระบบที่มี
แหลง่พลงัง�นทีเ่กดิขึน้ต�มธรรมช�ต ิคอื ดวงอ�ทติย ์เปน็แหลง่กำ�เนดิพลงัง�น
คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้� (Electro Magnetic: EM) โดยก�รทำ�ง�นของระบบ Passive 
Remote Sensing ซึ่งมีข้อจำ�กัดในก�รรับสัญญ�ณกลับในช่วงฤดูฝน เนื่องจ�ก
สัญญ�ณไม่ส�ม�รถทะลุเมฆ หมอก และฝนได้
  1.2 ระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ หม�ยถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สำ�หรับก�รรวบรวม ก�รจัดเก็บ ก�รตรวจสอบ ก�รจัดก�ร ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
และก�รแสดงผลข้อมลูทีส่มัพนัธก์บัตำ�แหนง่ต�่ง ๆ  บนพืน้ผวิโลก องคป์ระกอบ
ของ GIS ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ฮ�รด์แวร์ (Hardware) ซอฟทแ์วร์ 
(Software) ข้อมลู (Data) บคุล�กร (People) และวิธีก�รวเิคร�ะห/์กระบวนง�น 
(Methods/Procedures) ทั้งนี้ GIS ถือเป็นข้อมูลสำ�คัญที่ช่วยทำ�ให้เกิดคว�ม
เข�้ใจรปูแบบและคว�มสมัพนัธข์องวตัถตุ�่ง ๆ  ม�กขึน้ ชว่ยสนบัสนนุก�รตดัสนิใจ  
ช่วยลดงบประม�ณและเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น
  1.3 ระบบกำ�หนดตำ�แหนง่บนพืน้โลก หม�ยถงึ ระบบบอกตำ�แหนง่บน
พื้นผิวโลกถือเป็นระบบที่อยู่บนพื้นฐ�นของง�นข่�ยส�มเหลี่ยม (Trilateration  
Mathematical Principle) ซ่ึงเป็นกระบวนก�รในก�รคำ�นวณม�เพ่ือให้ 
ไดค้�่ตำ�แหนง่ทีแ่ทจ้รงิหรอืตำ�แหน่งสัมพัทธข์องวตัถตุ�่ง ๆ  ทีต่อ้งก�รวดัระยะท�ง  
โดยใช้ก�รทำ�ง�นของคลื่นวิทยุและอ�ศัยก�รคำ�นวณจ�กสัญญ�ณน�ฬิก� 
ที่ส่งม�จ�กด�วเทียม GPS ที่โคจรอยู่รอบโลก ใช้บอกตำ�แหน่งและนำ�ท�งได้
ทุกสภ�พอ�ก�ศ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนอวก�ศ (Space Segment) 
ส่วนควบคุม (Control Segment) และส่วนผู้ใช้ (User Segment) โดยมีเครื่อง
รับสัญญ�ณระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนพื้นโลกจ�กรหัสที่ส่งม�จ�กด�วเทียม 
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NAVSTAR จำ�นวน 24 ดวง และเครือ่งรบัสญัญ�ณท่ีส�ม�รถบอกค�่พกิดัท�งร�บได ้ 
ในกระบวนก�รทำ�ง�นจะต้องรับสัญญ�ณด�วเทียมได้อย่�งน้อย 3 ดวง ขึ้นไป  
แต่ห�กรับได้ 4 ดวง จะส�ม�รถกำ�หนดค่�พิกัดท�งร�บพร้อมท้ังค่�คว�มสูง
ของตำ�แหนง่นั้นเพิ่มเติมได ้นั่นคือ ด�วเทียมดวงแรกจะระบุตำ�แหนง่ที่ใดที่หนึ่ง
ของเส้นรอบวง (ภ�พซ้�ยบนของรูป) ด�วเทียมดวงที่สองจะทำ�ให้ก�รกำ�หนด
ตำ�แหน่งแคบลง คือ ระบุว่�วงกลมที่สร้�งมีจุดตัดกับเส้นรอบวงของด�วเทียม 
ทั้งสองอย่�งไร (ภ�พขว�บนของรูป) ส่วนด�วเทียมดวงที่ 3 ช่วยกำ�หนดจุดที ่
เป็นไปได้ 2 จุด (ภ�พซ้�ยล่�งของรูป) และด�วเทียมดวงที่ 4 ซึ่งเป็นด�วเทียม 
ดวงสดุท�้ย จะช่วยในก�รคำ�นวณเวล�และก�รปรับแกท้ีต่ัง้ และเลอืกหนึง่ในสองจดุ 
ของตำ�แหน่งที่เป็นไปได้ ซึ่งทำ�ให้ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งมีคว�มถูกต้องยิ่งขึ้น

ภาพท่ี 1 ลักษณะก�รทำ�ง�นของระบบด�วเทียม GPS ที่ใช้ด�วเทียมอย่�งน้อย  
 4 ดวง ในก�รกำ�หนดตำ�แหน่ง
ท่ีมา: https://gis.stackexchange.com/questions/12866/why-does-gps-po 
 sitioning-require-four-satellites/12869
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 ในก�รทำ�ง�นของระบบด�วเทียมแบบ GNSS เปน็ชุดของด�วเทยีม 

ที่ใช้ในระบบนำ�ท�งซึ่งมีระบบในก�รติดต�มตำ�แหน่งของท่ีตั้งโดยอัตโนมัติ 

ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวโลก โดยท่ัวไประบบ GNSS ประกอบด้วยชุดของ GPS 

GLONASS Galileo Beidou และระบบด�วเทียมในภูมิภ�คอ่ืน ๆ ในขณะที่ 

ด�วเทียม GPS ประกอบด้วยด�วเทียมขน�ดกล�ง 32 ดวง ที่มีก�รว�งตัว 

ในแนวโคจรทีแ่ตกต่�งกนั โดยจำ�นวนท่ีแนน่อนของระบบด�วเทยีม GPS ขึน้อยูก่บั 

อ�ยุก�รใช้ง�นของด�วเทียม ในส่วนของก�รประยุกต์ใช้ระบบ GNSS/GPS  

มักนำ�ไปใช้ประโยชน์ในง�นด้�นต่�ง ๆ เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ก�รติดต�มและ 

ทำ�แผนที ่อตุส�หกรรม ก�รตดิต�มเรอืประมง และระบบเครือ่งชว่ยก�รเดนิอ�ก�ศ 

 2. แผนที่ (Map) หม�ยถึง รูปจำ�ลองของลักษณะภูมิประเทศท่ีมีอยู่ 

ต�มธรรมช�ต ิและสิง่ต�่ง ๆ  ทีม่นษุย์สร�้งขึน้ ซึง่อยู่บนพืน้ผวิโลก ลงบนแผ่นเรยีบ  

เช่น กระด�ษ โดยก�รเลือกใช้ม�ตร�ส่วนที่เหม�ะสมกับก�รวิเคร�ะห์

 3. มาตราสว่น (Scale) หม�ยถงึ อตัร�สว่นระหว�่งระยะท�งบนภ�พหรอื

แผนที่เทียบกับระยะท�งจริงบนพื้นโลก เช่น แผนที่ระบุม�ตร�ส่วน 1:100,000 

จะมีคว�มหม�ยว่�วัตถุที่มีคว�มย�ว 1 เซนติเมตร บนแผนที่จะมีขน�ดเท่�กับ

วัตถุจริงที่ปร�กฏบนพื้นผิวโลก 100,000 เซนติเมตร หรือคิดเป็นระยะท�ง  

1 กิโลเมตร ปกติม�ตร�ส่วนที่อธิบ�ยบนแผนที่มีอยู่ 3 แบบ คือ ก�รแสดงด้วย 

Graphic หรือแบบ Bar ท่ีแสดงเป็นแถบก�รแสดงด้วยอักษร (Verbal) และ 

ก�รแสดงในเชิงอัตร�ส่วน (Representative Fraction: RF) 

 4. ระบบพิกัด (Coordinate System) หม�ยถึง ระบบที่สร้�งขึ้น

สำ�หรับใช้อ้�งอิงในก�รกำ�หนดตำ�แหน่ง หรือบอกตำ�แหน่งพื้นโลกจ�กแผนที่

มีลักษณะเป็นต�ร�งโครงข่�ยที่เกิดจ�กก�รตัดกันของเส้นตรงสองชุดที่ 

ถกูกำ�หนดใหว้�งตัวในแนวเหนอื-ใต ้(North-South) และแนวตะวนัออก-ตะวันตก  

(East-West) ต�มแนวของจุดศูนย์กำ�เนิด (Origin) ที่กำ�หนดค่�พิกัดที่ใช้อ้�งอิง



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร 77

ในก�รบอกตำ�แหน่งต่�ง ๆ โดยใช้ค่�ของหน่วยท่ีนับออกจ�กจุดศูนย์กำ�เนิด 

เปน็ระยะเชงิมมุ (Degree) หรือเป็นระยะท�ง (Distance) ไปท�งเหนอืหรือใต้ และ

ไปท�งตะวนัออกหรอืตะวนัตก ต�มตำ�แหนง่ทีต่อ้งก�รห�ค�่พกิดัในก�รกำ�หนด

ตำ�แหน่งต�่ง ๆ  จะถกูเรยีกอ�้งองิเปน็ตวัเลขในแนวตัง้และแนวนอนต�มหน่วยวดั

ระยะใช้วัด โดยในแต่ละระบบพิกัดจะอ้�งอิงจ�กกรอบก�รวัด หน่วยในก�รวัด  

คำ�จำ�กัดคว�มของระบบพิกัด และคุณสมบัติของระบบก�รวัดแบบอื่น เช่น  

ก�รใช้รูปทรงรีอ้�งอิง ก�รใช้พ้ืนหลักฐ�นแผนที่ (Datum) สำ�หรับระบบพิกัด 

ทีใ่ชอ้�้งองิในก�รกำ�หนดตำ�แหนง่บนแผนทีท่ีน่ยิมใชใ้นปัจจบัุนมอียู ่2 ระบบ คือ

  4.1 ระบบพกิดัภมูศิ�สตร ์(Geographic Coordinate System: GCS) 

หม�ยถึง ระบบพิกัดท่ีกำ�หนดตำ�แหน่งต่�ง ๆ บนพื้นโลกด้วยวิธีก�รอ้�งอิง 

บอกตำ�แหนง่เปน็ค�่ระยะเชิงมมุของละตจิดู (Latitude) และลองจจูิด (Longitude)  

ต�มระยะเชิงมุมที่ห่�งจ�กศูนย์กำ�เนิด (Origin) ของละติจูดและลองจิจูด 

ที่กำ�หนดข้ึนสำ�หรับศูนย์กำ�เนิดของละติจูด (Origin of Latitude) กำ�หนด 

ข้ึนจ�กแนวระดบัทีตั่ดผ่�นศนูย์กล�งของโลกและตัง้ฉ�กกับแกนหมนุ เรยีกแนว

ระน�บศูนย์กำ�เนิดนั้นว่� เส้นศูนย์สูตร (Equator) ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลก

เหนอืและซกีโลกใต ้ดงันัน้ ค�่ระยะเชงิมมุของละตจิดูจะเปน็ค�่เชงิมมุทีเ่กดิจ�ก 

มุมที่ศูนย์กล�งของโลก กับแนวระดับฐ�นกำ�เนิดมุมที่เส้นศูนย์สูตรที่วัดค่� 

ของมุมออกไปทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ค่�ของมุมจะสิ้นสุดที่ขั้วโลกเหนือ

และขั้วโลกใต้ มีค่�เชิงมุม 90 องศ� ดังนั้นก�รใช้ค่�ระยะเชิงมุมของละติจูด

อ้�งอิงบอกตำ�แหน่งต่�ง ๆ นอกจ�กจะกำ�หนดเรียกค่�วัดเป็น องศ� ลิปด�  

และฟิลิปด� ทั้งนี้จำ�เป็นต้องมีก�รระบุซีกโลกเหนือหรือใต้กำ�กับด้วย
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ภาพที่ 2 ระบบพิกัดภูมิศ�สตร์แบบ Geographic Coordinate System 

ท่ีมา: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/guide-books/map-pro 

 jections/about-geographic-coordinate-systems.htm

  4.2 ระบบพกิดักรดิ (Universal Transverse Mercator: UTM) หม�ยถงึ  

ระบบต�ร�งกริดที่ใช้ในก�รกำ�หนดตำ�แหน่งของสิ่งต่�ง ๆ  บนพื้นผิวโลก  

และใช้อ้�งอิงในก�รบอกตำ�แหน่งในแผนท่ี โดยท่ีระบบพิกัดกริดเป็นเส้น 

โครงแผนที่แบบทรงกระบอก แบ่งออกเป็น 60 โซน โซนละ 6 องศ� มีเลขกำ�กับ

แต่ละโซนเริ่มจ�กโซนท่ี 1 ถึงโซนที่ 60 (โซนที่ 1 เริ่มจ�กลองจิจูดที่ 174◦E  

ถึง 180◦E) และบริเวณขั้วโลกเริ่มจ�ก 80◦S ถึง 80◦N สำ�หรับประเทศไทย  

อยู่ในโซนที ่47 และ 48 ในก�รอ่�นค�่พิกดักริดจะมีค�่เปน็บวกเสมอและตอ้งอ�่น 

ค่�พิกัดของเส้นกริดแนวตั้ง หรือแกน X ท�งตะวันออกและเส้นกริดแนวร�บ 

หรือแกน Y ท�งเหนอื มหีน่วยทีว่ดัเปน็เมตร ทัง้น้ีแผนทีภู่มปิระเทศ ชดุ L 7018 

ของประเทศไทยที่กรมแผนที่ทห�รจัดทำ�ใช้เส้นโครงแผนที่แบบ UTM 
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ภาพท่ี 3 ระบบพิกัดภูมิศ�สตร์แบบ Mercator ที่แสดงระบบพิกัด 60 UTM Zones  

 ในแต่ละส่วนจะมีก�รแบ่งเป็น North และ South ที่เส้นศูนย์สูตร (Equator) 

ที่มา: https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c2_p22.html

  ในส่วนของ UTM WGS 84 (UTM World Geodetic System 84)  

เป็นม�ตรฐ�นที่กำ�หนดโดย U.S. Department of Defense เพื่อใช้เป็นระบบ

อ�้งอิงตำ�แหนง่บนพืน้โลกสำ�หรบัขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละเปน็ระบบอ�้งองิกบัระบบ GPS  

ที่ส�ม�รถเข้�กันได้กับระบบ International Terrestrial Reference System 

(ITRS) โดยคว�มสำ�คญัของ WGS คอืเป็นม�ตรฐ�นสำ�หรบัง�นด�้นก�รจดัทำ�แผนที ่

(Cartography) ง�นสำ�รวจ (Geodesy) และระบบนำ�ท�งด้วยด�วเทียม GPS 
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 5. ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000

  ภ�พถ่�ยออร์โธสี ผลิตจ�กภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศสี ซึ่งผ่�นกระบวนก�ร

ปรับแก้คว�มคล�ดเคล่ือนท�งเรข�คณิตของก�รถ่�ยภ�พ (Radiometric  

Correction) และคว�มสูง-ตำ่�ของภูมิประเทศ (Relief Displacement)  

โดยมีระบบพิกัดอ้�งอิง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ภ�พถ่�ยที่ปร�กฏร�ยละเอียดลักษณะ

สิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวล�ที่ทำ�ก�รถ่�ยภ�พ ไว้ทั้งหมด มีม�ตร�ส่วนและ

คว�มถูกต้อง ส�ม�รถวัดพิกัด ทิศท�ง ระยะท�ง ขน�ด และรูปร่�งของวัตถุได้

เช่นเดียวกับแผนที่ล�ยเส้นหรือแผนที่ภูมิประเทศ

 6. ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

  6.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หม�ยถึง ข้อมูลท่ีส�ม�รถ 

นำ�ม�ใช้อ้�งอิงกับข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลตำ�แหน่งที่ตั้งที่แน่นอน 

บนพื้นผิวโลก

  6.2 ข้อมูลที่ไม่อยู่ในเชิงพื้นท่ี (Non-Spatial Data) เป็นข้อมูล 

เชิงบรรย�ยหรอืขอ้มลูเชงิอรรถ�ธบิ�ย (Attribute) ทีอ่ธบิ�ยถงึคณุลกัษณะต�่ง ๆ   

ในพื้นที่ ณ ช่วงเวล�ใด เวล�หนึ่ง หรือหล�ยช่วงเวล� และมีชุดข้อมูลย่อย  

2 ประเภท ไดแ้ก ่ต�ร�งขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงกบักร�ฟกิ (Graphic Table) และต�ร�ง

ขอ้มลูทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบักร�ฟิก (Non-Graphic Table) เชน่ ก�รแสดงแผนทีอ่�ค�ร 

ภ�ยในเมือง โดยแต่ละอ�ค�รจะประกอบด้วยตำ�แหน่งที่ตั้ง และอ�จมีข้อมูล 

เชงิบรรย�ยอ่ืน ๆ  ประกอบ (ประเภทของก�รใชอ้�ค�ร ปทีีก่อ่สร�้ง และจำ�นวนชัน้ 

ของอ�ค�ร)

 7. ลักษณะของข้อมูล

  7.1 ข้อมูลแรสเตอร์ (Raster Data) หม�ยถึง ข้อมูลที่แสดงในรูปของ

ข้อมูลต�ร�งกริด หรือจุดภ�พ (Pixel) โดยในแต่ละจุดภ�พภ�ยใต้ภ�พ Raster 

ประกอบด้วยค่�ประจำ�จุดภ�พซึ่งเป็นค่�เดี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับก�รกำ�หนดสี  
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(R-G-B) หรือหน่วยในก�รวัดค่� โดยท่ัวไปข้อมูลแรสเตอร์จะอ้�งถึงภ�พถ่�ย 

ทั้งนี้ห�กเป็นในเรื่องของข้อมูลเชิงพื้นที่โดยทั่วไปมักอ้�งถึงภ�พถ่�ยออร์โธสี 

ที่มีก�รถ่�ยภ�พด้วยด�วเทียมหรืออุปกรณ์บันทึกภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ สำ�หรับ

คุณภ�พของข้อมูลแรสเตอร์ขึ้นอยู่กับขน�ดจุดภ�พเป็นหลัก

  7.2 ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data) หม�ยถึง ข้อมูลที่เป็นตัวแทนใน

เชิงที่ตั้งของสิ่งที่ปร�กฏจริงบนพ้ืนผิวโลก ส�ม�รถแบ่งข้อมูลเวกเตอร์ออกได้

เป็น 3 ประเภท คือ

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

วัด โรงเรียน เป็นต้น

   7.2.2 เส้น (Line) ประกอบดว้ยลักษณะของขอ้มลูจดุทีมี่ก�รสร�้ง 

เสน้เชือ่มตอ่กล�ยเปน็ขอ้มลูเสน้ตรง เสน้โคง้ เชน่ ถนน แมน่ำ�้ ท�งรถไฟ เปน็ต้น 

   7.2.3 พื้นที่หรือรูปปิด (Polygon) เป็นลักษณะของข้อมูลเส้น 

ทีม่กี�รบรรจบกันของเสน้ โดยมจีดุเริม่ตน้ในตำ�แหนง่เดยีวกบัจดุสิน้สดุ เปน็พืน้ที ่

รูปปิดหรือขอบเขตพ้ืนท่ีของข้อมูล เช่น ขอบเขตก�รปกครอง (จังหวัดอำ�เภอ 

หรือตำ�บล) ขอบเขตพื้นที่เกษตรกรรม ขอบเขตพื้นที่ป่�ไม้ และอ่�งเก็บนำ้�

   ทั้งนี้ข้อมูลเวกเตอร์ถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในก�รแสดง

ตำ�แหนง่ของวตัถตุ�่ง ๆ  หรอืองคป์ระกอบต่�ง ๆ  ทีป่ร�กฏบนพืน้ผิวโลก ในลักษณะ 

ของขอ้มูลทีผ่่�นกระบวนก�รว�งนยัทัว่ไป (Generalization) โดยปกตขิอ้มลูเวกเตอร์ 

จะมีรูปแบบก�รจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเป็นแบบ Shape File 

 8. ความละเอยีดทางพืน้ดนิของขอ้มลูดาวเทยีม หรือความละเอยีดเชงิพืน้ที ่ 

(Spatial Resolution) หม�ยถึง ก�รวัดขน�ดที่เล็กที่สุดของวัตถุที่ส�ม�รถ 

เชือ่มโยงกบัเซนเซอร ์(Sensor) ถ่�ยภ�พของด�วเทยีมไดใ้นเชงิของภ�พถ�่ยดจิติอล  

ข้อมูลคว�มละเอียดท�งพื้นดินของด�วเทียมจะอ้�งอิงถึงจำ�นวนของจุดภ�พ 

ที่ถูกสร้�งหรือประกอบขึ้นเป็นภ�พ โดยภ�พถ่�ยที่มีร�ยละเอียดที่สูง  
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(Higher Spatial Resolution) ประกอบด้วยขน�ดของจุดภ�พที่ม�กกว่�ห�ก

เปรียบเทียบกับภ�พถ่�ยที่มีร�ยละเอียดตำ่� (Lower Spatial Resolution) 

สำ�หรับภ�พถ่�ยด�วเทียมจะมี 3 ระดับ ได้แก่ 

  8.1 ภ�พถ�่ยด�วเทยีมร�ยละเอยีดหย�บหรอืตำ�่ (Coarse or Low Resolution)  

เช่น ภ�พถ่�ยด�วเทียม MODIS ที่มีร�ยละเอียดจุดภ�พ 250 เมตร-1 กิโลเมตร

  8.2 ภ�พถ�่ยด�วเทยีมร�ยละเอยีดป�นกล�ง (Medium Resolution)  

เช่น ภ�พถ่�ยด�วเทียม LANDSAT 8 OLI (Operational Land Imager)/TIRS 

(Thermal Infrared Sensor) ที่มีร�ยละเอียดจุดภ�พ 30 เมตร

  8.3 ภ�พถ่�ยด�วเทียมร�ยละเอียดสูง (Fine or High Resolution)  

เช่น ภ�พถ่�ยด�วเทียม IKONOS ที่มีร�ยละเอียดจุดภ�พ 0.82 เมตร  

(Panchromatic) – 3.28 เมตร (Multispectral) ท่ีระบบก�รถ�่ยภ�พแบบแนวดิง่  

(Nadir) โดยในก�รแปลและวิเคร�ะห์ด้�นระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์จำ�เป็น

อย่�งยิ่งที่ต้องเลือกร�ยละเอียดข้อมูลให้เหม�ะสมกับง�น

  ในสว่นของขน�ดจดุภ�พของภ�พ (Resolution) แบบร�สเตอรป์ระกอบดว้ย  

4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก ่เชงิพืน้ที ่(Spatial Resolution) เชงิชว่งคล่ืน (Spectral  

Resolution) เชงิรงัส ี(Radiometric Resolution) และ เชงิชว่งเวล� (Temporal  

Resolution)
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นิย�มในก�รจัดทำ�ข้อมูลเชิงพื้นที่

 1.  การแปลและวิเคราะห์ข้อมูล หม�ยถึง ก�รจำ�แนกก�รใช้ประโยชน์

ที่ดินด้�นเกษตรในระดับที่ 3 ต�มม�ตรฐ�นของ United States Geological  

Survey (USGS)6 ที่มีก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รแปล ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ดว้ยภ�พถ�่ยด�วเทียมเป็นหลัก มกี�รแบ่งก�รใช้ประโยชนท์ีด่นิออกเปน็ 3 ระดบั  

และยังส�ม�รถแบ่งประเภทพืชต�มระบบชลประท�น ซึ่งสำ�นักง�นเศรษฐกิจ 

ก�รเกษตรดำ�เนินก�รแปลและวเิคร�ะหข์อ้มลูก�รใชป้ระโยชนท่ี์ดนิต�มกจิกรรม 

ต�่ง ๆ  เชน่ ก�รใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพชืเศรษฐกจิ ก�รใชป้ระโยชนท์ีด่นิในกจิกรรม

ด้�นปศุสัตว์ (โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฟ�ร์มเลี้ยงสัตว์) และก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในกิจกรรมด้�นประมง (บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปล�) ด้วยก�รใช้ข้อมูลภ�พถ่�ย

ด�วเทียม ซึ่งพิจ�รณ�จ�กคุณสมบัติในก�รสะท้อนพลังง�นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้� 

จ�กแสงอ�ทิตย์ของวัตถุแต่ละชนิด ผ่�นก�รวิเคร�ะห์ด้วยส�ยต� (Visual  

Interpretation) โดยมี 8 องค์ประกอบสำ�คัญที่ใช้ในก�รจำ�แนก ได้แก่  

ส ี(Color) รปูร�่ง (Shape) ขน�ด (Size) รปูแบบ (Pattern) คว�มหย�บละเอยีด 

(Texture) เง� (Shadow) ตำ�แหน่งที่ตั้ง (Location) และคว�มสัมพันธ์ของ

พื้นที่ (Association) โดยจัดทำ�ข้อมูลด้วยวิธีก�รแบบล�กรูปร่�งบนหน้�จอ

คอมพิวเตอร์ (Head-up Digitize)

6 Jame R. Anderson, Ernest E. Hardy, John T. Roach, and Richard E. Witmer, A Land Use  

 and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensor Data, Geological  

 Survey Professional Paper 964, United States Geological Survey, (United States  

 Government Printing Office, Washington, 1976), 8-10.
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 2. ขอ้มลูเชงิพ้ืนทีใ่นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในกจิกรรมตา่ง ๆ  ดา้นการเกษตร  

ต�มข้อ 1. เป็นข้อมูลที่ผ่�นกระบวนก�รแปลและวิเคร�ะห์ข้อมูลด้วยภ�พถ่�ย

ด�วเทียมร�ยละเอียดป�นกล�ง โดยมีข้อมูลทั้งในรูปของข้อมูล Shape File 

ข้อมูลต�ร�ง เพื่อใช้ประกอบก�รวิเคร�ะห์ร่วมกับก�รสำ�รวจและวิเคร�ะห์ 

ท�งสถิติด้วยวิธีก�รอื่น

 3. ความถกูตอ้งในการแปลและวเิคราะหข์อ้มลู (Overall Accuracy: OA)  

หม�ยถึง คว�มถูกต้องทั้งหมดของผลก�รแปลและวิเคร�ะห์ข้อมูลในแต่ละ

ประเภท ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินด้�นก�รเกษตร เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ปร�กฏจริง 

บนภ�คพื้นดิน โดยกำ�หนดคว�มถูกต้องของผลก�รแปลและวิเคร�ะห์

ข้อมูลต้องไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 ในกรณีที่คว�มถูกต้องของผลก�รแปลและ

วิเคร�ะห์ข้อมูลตำ่�กว่�ร้อยละ 80 จำ�เป็นต้องตรวจสอบและปรับปรุงผล 

ก�รแปลและวิเคร�ะห์ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินด้�นก�รเกษตรประเภทนั้นใหม่  

โดยข้ันตอนก�รสุม่ตวัอย�่งเพือ่ตรวจสอบคว�มถกูตอ้งของผลก�รแปลและวเิคร�ะห ์

ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินด้�นก�รเกษตร จะนำ�ข้อมูลเนื้อที่ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน

ด้�นก�รเกษตรแต่ละประเภทที่อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่รูปปิด 

(Polygon) ม�กำ�หนดจำ�นวนตัวอย่�งเพื่อใช้ในก�รสุ่มตัวอย่�งต�มขน�ดเนื้อที่

ของกจิกรรมนัน้ ๆ  ในจงัหวดัใหม้ค่ี�ท�งสถติท่ีิยอมรบัได ้และดำ�เนนิก�รสุม่กริด

ตัวอย่�งขน�ด 25 ไร่ แต่ทั้งนี้เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีในก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง 

จะกำ�หนดให้พื้นที่รูปปิดที่กริดสุ่มตกต้องมีขน�ดไม่น้อยกว่� 13 ไร่

 4. การจดัทำาแผนทีแ่ละตารางแสดงการใช้ประโยชนท่ี์ดินด้านการเกษตร

แตล่ะประเภท ในระดับอำ�เภอ จงัหวดั ภ�ค และประเทศ เพือ่ใหห้นว่ยง�นต�่ง ๆ   

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประกอบก�รวิเคร�ะห์ต่อไป



ภ�คผนวก
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ผนวก ก 

ตารางที่  1 ระยะเวลาอ้างอิงปีเพาะปลูก ปีการผลิต ของข้อมูลสารสนเทศ 

 การเกษตร   

ชื่อสินค้า ปีเพาะปลูก ปีการผลิต ระยะเวลาอ้างอิง

พืชที่คำานิยามอ้างอิงตามเนื้อที่เพาะปลูก

1. ข้�วน�ปี 2565/66 2565 1 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

2. ข้�วน�ปรัง 2565/66 2566 1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66

3. ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 2565/66 2565 1 มี.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

4. ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 2565/66 2565 1 พ.ย. 65 - 28 ก.พ. 66

5. ถั่วเขียวรุ่น 1 2565/66 2565 1 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

6. ถั่วเขียวรุ่น 2 2565/66 2565 1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66

7. ถั่วลิสงรุ่น 1 2565/66 2565 1 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

8. ถั่วลิสงรุ่น 2 2565/66 2565 1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66

9. ถั่วเหลืองรุ่น 1 2565/66 2565 1 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

10. ถั่วเหลืองรุ่น 2 2565/66 2565 1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66

11. พืชอื่นๆ 2565/66 2565 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

พืชที่คำานิยามอ้างอิงตามเนื้อที่เก็บเกี่ยว

12. ข้�วโพดหว�น 2565/66 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

13. ข้�วโพดฝักอ่อน 2565/66 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

14. อ้อยโรงง�น 2565/66 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

15. มันสำ�ปะหลังโรงง�น 2565/66 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
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ชื่อสินค้า ปีเพาะปลูก ปีการผลิต ระยะเวลาอ้างอิง

พืชที่คำานิยามอ้างอิงตามเนื้อที่เก็บเกี่ยว

16. สับปะรดปัตต�เวีย 2565/66 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

17. มะเขือเทศ 2565/66 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

18. หอมแดง 2565/66 2566 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

19. หอมหัวใหญ่ 2565/66 2566 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

20. กระเทียม 2565/66 2566 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

21. มันฝรั่ง 2565/66 2566 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

22. หน่อไม้ฝรั่ง - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

23. กระเจี๊ยบเขียว - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

24. กล้วยไม้ 2565/66 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

พืชที่คำานิยามอ้างอิงตามเนื้อที่ยืนต้น

25. ป�ล์มนำ้�มัน - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

26. ย�งพ�ร� - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

27. ก�แฟ 2565/66 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

28. มะพร้�วผลแก่ - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

29. พริกไทย - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

30. มะน�ว - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

31. มังคุด - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

32. ทุเรียน - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

33. เง�ะ - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
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ชื่อสินค้า ปีเพาะปลูก ปีการผลิต ระยะเวลาอ้างอิง

พืชที่คำานิยามอ้างอิงตามเนื้อที่ยืนต้น

34. ลองกอง - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

35. ลิ้นจี่ - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

36. ลำ�ไย - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

37. ส้มเขียวหว�น - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

38. ไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆ - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

การเลี้ยง

39. ปศุสัตว์ - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

40. ประมง - 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

การสำารวจอื่นๆ

41. ภ�วะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน

และแรงง�นเกษตร

2565/66 2566 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

42. เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร 2565/66 2565 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66
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ตารางท่ี 2 เกณฑ์กำาหนดเนื้อท่ีเพาะปลูกและลักษณะผลผลิตของพืช 

 แต่ละชนิด ในการนับจดรายครัวเรือนของ สศก.  

ผนวก ก 

ชื่อพืช เนื้อที่ ลักษณะผลผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก

1. ข้�วน�ปี ข้�วน�ปรัง ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป เมล็ดข้�วเปลือกที่นวดออกจ�กรวงข้�วแล้ว

โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 15 %

2. ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป เมล็ดข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่สีออกจ�กฝักแล้ว

โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 14.5 %

3. ถั่วเขียว ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป เมล็ดถั่วเขียวที่กะเท�ะเปลือกออกจ�กฝักแล้ว

โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 14 %

4. ถั่วลิสง ตั้งแต่ 1 ง�นขึ้นไป ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง

5. ถั่วเหลือง ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป เมลด็ถัว่เหลอืงทีก่ะเท�ะเปลอืกออกจ�กฝกัแลว้

โดยนำ้�หนัก ณ คว�มชื้น 15 %

6. พืชอื่นๆ ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ผลผลิตสด หลังทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว

7. หอมแดง ตั้งแต่ 50 ต�ร�งว�ขึ้นไป ผลผลิตหอมแดงอยู่ในรูปหอมแดงแห้งมัดจุก 

ณ 7 วัน 

8. หอมหัวใหญ่ ตั้งแต่ 50 ต�ร�งว�ขึ้นไป ผลผลิตหอมหัวใหญ่อยู่ในรูปหอมหัวใหญ ่

แห้งตัดจุก ณ 7 วัน

9. กระเทียม ตั้งแต่ 50 ต�ร�งว�ขึ้นไป ผลผลิตกระเทียมอยู่ในรูปกระเทียมแห้ง 

มัดจุก ณ 90 วัน

10. มันฝรั่ง ตั้งแต่ 50 ต�ร�งว�ขึ้นไป ผลผลิตมันฝรั่งอยู่ในรูปหัวมันฝรั่งสด  

ที่ผ�่นก�รทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว                                                      
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ชื่อพืช เนื้อที่ ลักษณะผลผลิต

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

11. ข้�วโพดหว�น ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก

12. ข้�วโพดฝักอ่อน ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก

13. อ้อยโรงง�น ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ผลผลิตอ้อยโรงง�นลำ�ต้นอ้อยที่ตัดใบ  

และยอดออกแล้ว

14. มันสำ�ปะหลังโรงง�น ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป หวัมนัสดท่ีผ�่นก�รทำ�คว�มสะอ�ดเบือ้งตน้แลว้

15. สับปะรดปัตต�เวีย ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ผลผลติสบัปะรดผลสดทีต่ดัจกุ และก�้นออกแลว้

16. มะเขือเทศ ตั้งแต่ 10 ต�ร�งว�ขึ้นไป ผลผลิตสด หลังทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว

17. หน่อไม้ฝรั่ง ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ผลผลิตหน่อสด ที่ผ่�นก�รทำ�คว�มสะอ�ด

เบื้องต้นแล้ว

18. กระเจี๊ยบเขียว ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ผลผลิตฝักสด ที่ผ่�นก�รทำ�คว�มสะอ�ด 

เบื้องต้นแล้ว

19. กล้วยไม้ ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ช่อดอก

เนื้อที่ยืนต้น

20. ป�ล์มนำ้�มัน ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 22 ต้นขึ้นไป ผลป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย

21. ย�งพ�ร� ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 76 ต้นขึ้นไป ย�งแผ่นดิบ

22. ก�แฟ ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 20 ต้นข้ึนไป ส�รก�แฟ

23. มะพร้�วผลแก่ ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 20 ต้นขึ้นไป ผลมะพร้�วแก่

24. พริกไทย ตั้งแต่ 5 ค้�งขึ้นไป เมล็ดพริกไทยดำ�แห้ง
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ชื่อพืช เนื้อที่ ลักษณะผลผลิต

เนื้อที่ยืนต้น

25. มะน�ว ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 10 ต้นขึ้นไป ผลสด

26. มังคุด 10 ต้นขึ้นไป ผลสด

27. ทุเรียน 10 ต้นขึ้นไป ผลสด

28. เง�ะ 10 ต้นขึ้นไป ผลสด

29. ลองกอง 10 ต้นขึ้นไป ผลสด

30. ลิ้นจี่ 5 ต้นขึ้นไป ผลสด

31. ลำ�ไย 5 ต้นขึ้นไป ผลสด

32. ส้มเขียวหว�น ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 60 ต้นขึ้นไป ผลสด

33. ไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆ ตัง้แต ่1 ไรข่ึน้ไป หรอืมจีำ�นวน

ตน้ต�มทีก่ำ�หนดในแตล่ะชนดิ

ผลผลิตสด หลังทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นแล้ว
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ตารางที่ 3 แยกอายุไม้ผล และไม้ยืนต้น 

ผนวก ก 

ชื่อพืช อายุเริ่มให้ผลผลิต ปีที่ปลูก ปีที่เริ่มให้ผลผลิต

1. ป�ล์มนำ้�มัน ปีที่ 4 2562 2565

2. ย�งพ�ร� ปีที่ 7 2559 2565

3. ก�แฟ ปีที่ 5 2561 2565

4. มะพร้�วผลแก่ ปีที่ 6 2560 2565

5. มะน�ว ปีที่ 3 2563 2565

6. มังคุด ปีที่ 8 2558 2565

7. ทุเรียน ปีที่ 6 2560 2565

8. เง�ะ ปีที่ 5 2561 2565

9. ลองกอง ปีที่ 7 2559 2565

10. ลิ้นจี่ ปีที่ 5 2561 2565

11. ลำ�ไย ปีที่ 4 2562 2565

12. ส้มเขียวหว�น ปีที่ 4 2562 2565

13. พริกไทย ปีที่ 3 2563 2565

หม�ยเหตุ: อ�ยุเริ่มให้ผลผลิตต�มหลักวิช�ก�ร



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร 93

ตา
รา

งท
ี่ 4

  ก
าร

กำา
หน

ดป
ระ

เภ
ทข

อง
เก

ษต
รก

รท
ี่เล

ี้ยง
ตา

มข
นา

ดก
าร

เล
ี้ยง

สัต
ว์ 

 

ผ
น
วก

 ก
 

ชน
ิดส

ัตว
์/

จำา
นว

นก
าร

เล
ี้ยง

เก
ษต

รก
รร

าย
ย่อ

ย
เก

ษต
รก

รร
าย

เล
็ก

เก
ษต

รก
รร

าย
กล

าง
เก

ษต
รก

รร
าย

ให
ญ

่

โค
เน

ื้อ
จำ�

นว
นโ

คเ
นื้อ

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

1–
20

 ต
ัว

จำ�
นว

นโ
คเ

นื้อ
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง

21
–1

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นโ
คเ

นื้อ
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง

10
1–

20
0 

ตัว

จำ�
นว

นโ
คเ

นื้อ
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง

ม�
กก

ว่�
 2

00
 ต

ัว

โค
นม

จำ�
นว

นโ
คน

มท
ี่เก

ษต
รก

รเ
ลี้ย

ง

1–
20

 ต
ัว

จำ�
นว

นโ
คน

มท
ี่เก

ษต
รก

รเ
ลี้ย

ง

21
–1

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นโ
คน

มท
ี่เก

ษต
รก

รเ
ลี้ย

ง

10
1–

20
0 

ตัว

จำ�
นว

นโ
คน

มท
ี่เก

ษต
รก

รเ
ลี้ย

ง

ม�
กก

ว่�
 2

00
 ต

ัว

กร
ะบ

ือ
จำ�

นว
นก

ระ
บือ

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

1–
20

 ต
ัว

จำ�
นว

นก
ระ

บือ
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง

21
–1

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นก
ระ

บือ
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง

10
1–

20
0 

ตัว

จำ�
นว

นก
ระ

บือ
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง

ม�
กก

ว่�
 2

00
 ต

ัว

สุก
ร

จำ�
นว

นส
ุกร

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

1–
50

 ต
ัว

จำ�
นว

นส
ุกร

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

51
–5

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นส
ุกร

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

50
1–

5,
00

0 
ตัว

จำ�
นว

นส
ุกร

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

ม�
กก

ว่�
 5

,0
00

 ต
ัว

ไก
่เน

ื้อ
จำ�

นว
นไ

ก่เ
นื้อ

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

น้อ
ยก

ว่�
 3

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นไ
ก่เ

นื้อ
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง

3,
00

0–
10

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นไ
ก่เ

นื้อ
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง

10
,0

01
–1

00
,0

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นไ
ก่เ

นื้อ
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง

ม�
กก

ว่�
 1

00
,0

00
 ต

ัว

ไก
่ไข

่
จำ�

นว
นไ

ก่ไ
ข่ท

ี่เก
ษต

รก
รเ

ลี้ย
ง

น้อ
ยก

ว่�
 3

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นไ
ก่ไ

ข่ท
ี่เก

ษต
รก

รเ
ลี้ย

ง

3,
00

0–
10

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นไ
ก่ไ

ข่ท
ี่เก

ษต
รก

รเ
ลี้ย

ง

10
,0

01
–1

00
,0

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นไ
ก่ไ

ข่ท
ี่เก

ษต
รก

รเ
ลี้ย

ง

ม�
กก

ว่�
 1

00
,0

00
 ต

ัว

ไก
่เน

ื้อพ
่อแ

ม่พ
ันธ

ุ์
จำ�

นว
นไ

ก่เ
นื้อ

พ่อ
แม

่พัน
ธุ์ 

ที่

เก
ษต

รก
รเ

ลี้ย
ง 

น้อ
ยก

ว่�
 

3,
00

0 
ตัว

จำ�
นว

นไ
ก่เ

นื้อ
พ่อ

แม
่พัน

ธุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

3,
00

0–
10

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นไ
ก่เ

นื้อ
พ่อ

แม
่พัน

ธุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

10
,0

01
–1

00
,0

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นไ
ก่เ

นื้อ
พ่อ

แม
่พัน

ธุ์ 
ที่เ

กษ
ตร

กร

เล
ี้ยง

 ม
�ก

กว
่� 

10
0,

00
0 

ตัว



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร94

ชน
ิดส

ัตว
์/

จำา
นว

นก
าร

เล
ี้ยง

เก
ษต

รก
รร

าย
ย่อ

ย
เก

ษต
รก

รร
าย

เล
็ก

เก
ษต

รก
รร

าย
กล

าง
เก

ษต
รก

รร
าย

ให
ญ

่

ไก
่ไข

่พ่อ
แม

่พัน
ธุ์

จำ�
นว

นไ
ก่ไ

ข่พ
่อแ

ม่พ
ันธ

ุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 น
้อย

กว
่� 

3,
00

0 
ตัว

จำ�
นว

นไ
ก่ไ

ข่พ
่อแ

ม่พ
ันธ

ุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

3,
00

0–
10

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นไ
ก่ไ

ข่พ
่อแ

ม่พ
ันธ

ุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

10
,0

01
–1

00
,0

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นไ
ก่ไ

ข่พ
่อแ

ม่พ
ันธ

ุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

ม�
กก

ว่�
 1

00
,0

00
 ต

ัว

ไก
่พื้น

เม
ือง

จำ�
นว

นไ
ก่พ

ื้นเ
มือ

งท
ี่เก

ษต
รก

ร

เล
ี้ยง

น้อ
ยก

ว่�
 1

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นไ
ก่พ

ื้นเ
มือ

ง 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 1
00

–5
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นไ
ก่พ

ื้นเ
มือ

ง 
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง
 

50
1–

1,
00

0 
ตัว

จำ�
นว

นไ
ก่พ

ื้นเ
มือ

ง 
ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง
 

ม�
กก

ว่�
 1

,0
00

 ต
ัว

ไก
่ลูก

ผส
มพ

ื้นเ
มือ

ง
จำ�

นว
นไ

ก่ล
ูกผ

สม
พื้น

เม
ือง

 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 น
้อย

กว
่� 

3,
00

0 
ตัว

จำ�
นว

นไ
ก่ล

ูกผ
สม

พื้น
เม

ือง
 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

3,
00

0–
10

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นไ
ก่ล

ูกผ
สม

พื้น
เม

ือง
 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

10
,0

01
–1

00
,0

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นไ
ก่ล

ูกผ
สม

พื้น
เม

ือง
 ท

ี่เก
ษต

รก
ร

เล
ี้ยง

ม�
กก

ว่�
 1

00
,0

00
 ต

ัว

เป
็ดเ

นื้อ
จำ�

นว
นเ

ป็ด
เน

ื้อท
ี่เก

ษต
รก

ร

เล
ี้ยง

 น
้อย

กว
่� 

3,
00

0 
ตัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

เน
ื้อท

ี่เก
ษต

รก
รเ

ลี้ย
ง 

3,
00

0–
10

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

เน
ื้อท

ี่เก
ษต

รก
รเ

ลี้ย
ง 

10
,0

01
–1

00
,0

00
 ต

ัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

เน
ื้อท

ี่เก
ษต

รก
รเ

ลี้ย
ง

ม�
กก

ว่�
 1

00
,0

00
 ต

ัว

เป
็ดไ

ข่
จำ�

นว
นเ

ป็ด
ไข

่ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

น้อ
ยก

ว่�
 3

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

ไข
่ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง
 

3,
00

0–
5,

00
0 

ตัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

ไข
่ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง
 

5,
00

1–
10

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

ไข
่ที่เ

กษ
ตร

กร
เล

ี้ยง
 

ม�
กก

ว่�
 1

0,
00

0 
ตัว

เป
็ดเ

นื้อ
พ่อ

แม
่พัน

ธุ์
จำ�

นว
นเ

ป็ด
เน

ื้อพ
่อแ

ม่พ
ันธ

ุ์ ท
ี่

เก
ษต

รก
รเ

ลี้ย
ง 

น้อ
ยก

ว่�
 3

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

เน
ื้อพ

่อแ
ม่พ

ันธ
ุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

3,
00

0–
5,

00
0 

ตัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

เน
ื้อพ

่อแ
ม่พ

ันธ
ุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

5,
00

1–
10

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

เน
ื้อพ

่อแ
ม่พ

ันธ
ุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

ม�
กก

ว่�
 1

0,
00

0 
ตัว

เป
็ดไ

ข่พ
่อแ

ม่พ
ันธ

ุ์
จำ�

นว
นเ

ป็ด
ไข

่พ่อ
แม

่พัน
ธุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 น
้อย

กว
่� 

3,
00

0 
ตัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

ไข
่พ่อ

แม
่พัน

ธุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

3,
00

0–
5,

00
0 

ตัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

ไข
่พ่อ

แม
่พัน

ธุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

 

5,
00

1–
10

,0
00

 ต
ัว

จำ�
นว

นเ
ป็ด

ไข
่พ่อ

แม
่พัน

ธุ์ 

ที่เ
กษ

ตร
กร

เล
ี้ยง

ม�
กก

ว่�
 1

0,
00

0 
ตัว

ที่ม
า:

 ก
รม

ปศ
ุสัต

ว์



คำ�นิยาม�ข้อมูลสถิติการเกษตร 95

ผนวก ข 

(BV -SV)
N

ก�รคำ�นวณต้นทุนก�รผลิต

 สูตรการคำานวณบางรายการในต้นทุนการผลิตจะมีความแตกต่าง 
จากรายการอื่นๆ ดังนี้
 1. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (Opportunity Cost : OPC) เป็นการนำาเอา 
ต้นทนุผนัแปรท้ังหมด (Total Variable Cost : TVC) มาคำานวณหาคา่เสียโอกาส
ในเงินลงทุน มีวิธีคำานวณ ดังนี้
   OPC = TVC x t x r  
โดยที่  OPC = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
  TVC = ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 
  t  =  ช่วงเวลาของการผลิต
      r =  อัตราดอกเบี้ย (ในที่นี้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้) 

 2. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (Depreciation assets : D) เป็นการคำานวณ
ค่าเสื่อมราคาต่อปี โดยใช้วิธีแบบเส้นตรง (Straight-line method) 

  D =  

โดยที่ D = ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
  BV = มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างทรัพย์สิน
  V = มูลค่าซากของทรัพย์สินเมื่อหมดอายุการใช้งาน 
    (Salvage value)
  N = จำานวนปี หรืออายุการใช้งานของทรัพย์สิน

 หมายเหต ุ:  การคดิคา่เสือ่มราคาพนัธุส์ตัว ์ใชส้ตูรเดยีวกบัคา่เส่ือมราคาทรพัยสิ์น 
มสีตัวบ์างชนิดทีก่ารคำานวณแตกตา่งกันเลก็น้อย ไดแ้ก ่โคนม มกีารแบ่งคา่ใชจ่้าย 
ระหว่างลูกโค และนำ้านมดิบ อย่างละครึ่ง เน่ืองจากได้ผลผลิต 2 ชนิด  
วิธีคำานวณ ดังนี้
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 D =    x  

 ในทางปฏิบัติ สศก. จะนำาช่วงอายุการผลิต (เดือน) ร้อยละการใช้งาน 

ของทรัพย์สินในการผลิตพืชนั้นๆ มาพิจารณาด้วย

 3. ค่าเสยีโอกาสเงนิลงทนุในทรพัย์สนิ (Opportunity Investment : OPI)  

เป็นการคำานวณค่าเสียโอกาสในเงินลงทุนต่อปี มีวิธีคำานวณ ดังนี้

  OPI =    x  r 

โดยที่ OPI = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพย์สิน

  BV = มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างทรัพย์สิน

  SV = มูลค่าซากของทรัพย์สินเมื่อหมดอายุการใช้งาน

  r = อัตราดอกเบี้ย (ในที่นี้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้)

 ในทางปฏิบัติ สศก. จะนำาช่วงอายุการผลิต (เดือน) ร้อยละการใช้งาน 

ของทรัพย์สินในการผลิตพืชนั้นๆ มาพิจารณาด้วย

 หมายเหตุ: การคิดค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในพันธุ์สัตว์ ใช้สูตรเดียวกับ 

การลงทุนในทรัพย์สิน

 4. การคดิลดของตน้ทนุการผลติ ใช้เฉพาะไมผ้ลไมย้นืตน้ เปน็การคำานวณ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ปีแรก ถึงปีก่อนให้ผลผลิต หรือต้นทุนเฉลี่ย 

ก่อนให้ผล และนำาไปปรบัลดมลูคา่ดว้ยวธิตีวัรว่มสว่นลด (Discount Factor : DF)  

แล้วจึงนำาไปกระจายเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี ในทุกช่วงอายุที่ให้ผลผลิต ด้วยวิธี 

(Capital Recovery Factor : CRF) ดังนี้

(BV-SV)
2

(BV-SV)
2

1
2
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  4.1 หาค่า ตัวร่วมส่วนลด จากการคิดลด มาทอนค่าต้นทุนรวมทุกปี

ก่อนให้ผลผลิต ให้ไปเท่ากับจำานวนปีที่เก็บผลผลิตได้แล้ว และใช้อัตราดอกเบี้ย

ที่กำาหนด โดยค่า DF คำานวณได้จากสูตร

  DF = 

โดยที่ r คือ     อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

  t        คือ     จำานวนปีคิดลด

 หรือเปิดเทียบได้จากตารางค่า DF สำาเร็จรูปของ J. Price Gittinger 

  4.2 หาค่า ตัวกอบกู้ทุน เพ่ือนำาต้นทุนก่อนให้ผลผลิตกระจายไป 

ทุกปีของการเก็บเก่ียวตั้งแต่ปีเริ่มต้นเก็บเกี่ยวจนหมดอายุขัยทางเศรษฐกิจ 

ของพืชนั้น โดยยางพารามีอายุขัยทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 22 ปี  อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 

16 ปี โดยเทียบกับค่า CRF (Capital Recovery Factor) ที่ได้จากสูตร ดังนี้    

  CRF = 

โดยที่ r คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

  k คือ จำานวนปี หรืออายุขัยของพืช

 หรือเปิดเทียบได้จากตารางค่า CRF สำาเร็จรูปของ J. Price Gittinger 

1
(1+r)t

1
(1+r)k

1-

r
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ที่ม�ของข้อมูล สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

 กรมวิช�ก�รเกษตร

 กรมส่งเสริมก�รเกษตร

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 กรมประมง

 กรมปศุสัตว์

 กรมชลประท�น

 กรมก�รข้�ว

 สำ�นักง�นก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 กรมที่ดิน

 กรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น

 กรมแผนที่ทห�ร

 กรมประช�สงเคร�ะห์

 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

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

 สม�คมก�รค้�ผู้ผลิตเอท�นอลไทย

ก�รย�งแห่งประเทศไทย

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ
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