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1. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นหน่วยงานราชการ	 อยู่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มภีารกจิเกีย่วกบัการเสนอแนะนโยบาย	มาตรการ	
และวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ	์รวมทั้งจัดทำาและให้บริการข้อมูล
ขา่วสารดา้นเศรษฐกจิการเกษตรอยา่งถกูตอ้ง	เพือ่ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ
ที่ดี	มีผลผลิตสมบูรณ์	สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
	 จากภารกจิทีก่ลา่วมาขา้งตน้	ทำาใหส้ำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรจำาเปน็
ตอ้งไดร้บัความรว่มมอื	ในการดำาเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคจ์ากหนว่ย
งานต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพื้นฐานในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การดำาเนิน
งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจำาเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร	 ผู้มีศักยภาพในท้องถิ่น	 เพื่อเป็นตัวแทนใน
การดำาเนินงาน	ตามท้องที่	ที่อยู่ในถิ่นฐานของเกษตรกรเหล่านั้น	จึงได้มีการ
แต่งตั้งเศรษฐกิจการเกษตรอาสาขึ้น	
 เศรษฐกจิก�รเกษตรอ�ส�	หมายถึง	เกษตรกรหรือบคุคลทีไ่ดร้บัการคดั
เลอืกหรอืสมคัรใจเขา้มาเปน็อาสาสมคัรภายใตห้ลกัเกณฑ์	วิธกีาร	และเงือ่นไข	
ทีส่ำานักงานเศรษฐกจิการเกษตรกำาหนด	เพือ่เปน็เครอืข่ายในการช่วยเหลอืการ
ปฏิบัติงานของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เรียกโดยย่อว่า	“ศกอ.”

1.1   คุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

	 เพื่อให้ได้มาซึ่ง	 ศกอ.	 ที่มีศักยภาพในท้องที่นั้นๆ	 จึงต้องมีการกำาหนด
คุณสมบัติ	 เพื่อให้ได้	 ศกอ.	 ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างแท้จริง
คุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสามีดังต่อไปนี้
	 1)	มีสัญชาติไทย
	 2)	มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป
	 3)	มีความสมัครใจและรักที่จะทำางานเป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
	 4)	มีความรู้อ่านออกเขียนได้
	 5)	มมีนษุยสั์มพนัธท์ีด่	ีมคีวามเสยีสละ	บำาเพญ็ตนเพือ่สว่นรวมเปน็ทีต่ัง้	
มคีวามสนใจและตัง้ใจที	่จะปฏิบัติงานตามบทบาท	หน้าที	่และ	ความรบัผดิชอบ 
ของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

	 6)	ต้องผ่านการปฐมนิเทศ

1.2 การคัดเลือกเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

	 เม่ือไดผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัร	ศกอ.	แล้ว	จำาเปน็ตอ้งทำาการพจิารณาคดัสรร	
รับสมัครตามระเบียบทางราชการ	โดยผู้สมัครจะต้องดำาเนินการคัดเลือก	ซึ่ง
คุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	คือ
	 1)	ผูม้คีณุสมบตัติรงตามทีก่ำาหนดไวข้า้งตน้	ยืน่ใบสมคัรตอ่สำานักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตรท่ี	1-12	ตามวัน	เวลา	ตามประกาศของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	 2)	สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรจะพจิารณาความเหมาะสม	ตามหลักเกณฑ์	 
วิธีการ	หรือเงื่อนไขที่กำาหนด
	 3)	สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร	จะประกาศรายช่ือ	ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 
เป็นเศรษฐกจิการเกษตรอาสาตามหลักเกณฑ์	หรอืวธิกีารทีส่ำานกังานเศรษฐกจิ
การเกษตรกำาหนด

1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

	 เม่ือผูส้มคัร	มคีณุสมบตัไิดผ้า่นขบวนการคดัเลอืกเขา้เปน็	ศกอ.	แล้ว	ศกอ.	 
จะตอ้งผา่นขัน้ตอนการอบรมและการประชมุตา่งๆ	เพ่ือใหท้ราบถึงความจำาเปน็และ
ความสำาคญัในการดำาเนนิงานของสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ซึง่รายละเอยีดการ
อบรมตา่งๆ	น้ัน	ทางสำานกังานเศรษฐกิจการเกษตรจะจัดการอบรมพบปะและแลกเปลีย่น 
ข้อมูลข่าวสาร	 ร่วมทั้งชี้แจ้งนโยบายที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา	 ให้แก่	
ศกอ.	ทราบเป็นระยะ	 เพื่อให้การทำางานร่วมกันระหว่างสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรและ	ศกอ.	เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	สามารถตอบสนองนโยบาย
จากทางราชการได้ทันท่วงที
	 อย่างไรก็ตาม	ศกอ.	มีบทบาทและหน้าที่ต่อการพัฒนาการเกษตรของ
ไทยอยา่งมาก	เปน็การสนบัสนนุการทำางานของทางราชการไดเ้ปน็อยา่งด	ีซึง่
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา	มีบทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังต่อไปนี	้
	 1)	สำารวจข้อมูลการเกษตร
	 2)	รายงานภาวะการผลิต	การตลาด	และราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่
	 3)	รายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
	 4)	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท	ภารกิจ	ของสำานักงาน

	 5)	ปฏิบัติงานตามที่สำานักงานมอบหมาย
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2.  ความสำาคัญและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

 ขอ้มลูสถติิ	หมายถึง	ข้อเท็จจรงิ	ท่ีเกดิขึน้ไมว่า่จะเปน็	ตัวเลข	สญัลกัษณ	์

หรือข้อความโดยเก็บบันทึกไว้	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์เรียนรู้การเก็บ

ข้อมูลสถิติมาตั้งแต่อดีต	เช่น	การจดบันทึกช่วงเวลาที่ฝนตก	ระดับนำ้าขึ้นนำ้า

ลงเป็นต้น	ข้อมูลการเกษตรถือเป็นข้อมูลสถิติชนิดหนึ่ง	ที่ครอบคลุมสาระใน

เรื่องการเกษตรทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การผลิต	 ปริมาณการผลิต	

ตน้ทนุการผลติ	ราคาสินคา้	ภาวะการตลาด	ความตอ้งการใช้ภายในภายนอก

ประเทศ	 สภาพดินฟ้าอากาศ	 หรือภัยธรรมชาติ	 แหล่งทรัพยากรธรรมชาต	ิ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคม	เทคโนโลย	ีที่เป็นความรู้ทางการผลิต	แนวโน้มการ

ผลิตประโยชน์และความสำาคัญของข้อมูลการเกษตร	ได้แก่

2.1  ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเกษตรกร

 เกษตรกรสามารถนำาขอ้มลูทางดา้นการเกษตรเปน็ตวัชีน้ำาในการตดัสนิใจ 

ได้ว่าควรจะผลิตสินค้าเกษตรชนิดใดที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด	 ข้อมูล 

ดา้นการเกษตรยงัสามารถใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการต่อรองราคากบัพอ่คา้	เปรยีบเทยีบ 

ราคาและต้นทุนของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าได้อีกด้วย

2.2  ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต	ิเปน็แผนแมบ่ทใหญใ่นการพฒันา 

ประเทศ	 ซึ่งประกอบด้วย	 แผนย่อยอีกมากมาย	 ท้ังภาคการเกษตรและ 

นอกการเกษตรทั้งในระดับชาติ	 ระดับจังหวัด	 หรืออาจลงลึกถึงระดับ 

ท้องถิ่น	ตำาบล	โดยกำาหนดกิจกรรม	เพื่อความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	กับเกษตรกรและประเทศชาติ	 ในการวางแผนพัฒนา 

การเกษตรดังกล่าวจำาเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานในแต่ละพื้นที่	

2.3  ประโยชน์ในการกำาหนดนโยบายการเกษตร

	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	ในด้านการเกษตร	จำาเป็นต้อง

มีการกำาหนดนโยบายทางการเกษตร	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ

จำาเปน็สิง่สำาคญัทีใ่ชใ้นการกำาหนดโยบายกค็อื	ขอ้มลูการเกษตร	เพราะนโยบาย

ต่างๆ	ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่	ผลผลิตต่อไร	่อันมีผลต่อเนื่องมา

จากสภาพดินฟ้าอากาศ	ราคาในการกำาหนดนโยบายดังกล่าว	ปัจจุบันภาครัฐ

ให้ความสำาคัญ	 โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อดูแลในรายละเอียดของ

สินค้าเกษตรแต่ละชนิดมากมาย	 เช่น	 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการ 

ช่วยเหลือเกษตรกร	(คชก.)	และคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ	(กขช)	เป็นต้น

2.4  ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

	 สภาพดินฟ้าอากาศ	ที่เกิดความผิดปกติ	เช่น	ฝนแล้ง	นำ้าท่วม	โรคแมลง

ระบาด	นำาความสญูเสยีมาสูเ่กษตรกรผูผ้ลติ	ดงันัน้หนว่ยงานเกีย่วขอ้งทีม่หีนา้ที่ 

แก้ไขปัญหา	ทั้งภาครัฐ	และเอกชน	จำาเป็นต้องรับรู้ปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านี้	

และรบีเขา้มาดำาเนนิการชว่ยเหลอืแกไ้ขใหท้นัทว่งท	ีรัฐบาลจำาเปน็ตอ้งมหีนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ	เพือ่เกบ็รวบรวม	และรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัความเสยีหาย	ใหร้วดเรว็ 

ทันต่อเหตุการณ์เสมอ

2.5  ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล

	 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามวัตถุประสงคก์ารดำาเนนิงานแผน	หรือนโยบายการเกษตร	

จำาเปน็ตอ้งมกีารติดตามและประเมนิผลอยา่งใกลช้ดิซึง่จำาเปน็ต้องมกีารรวบรวม

ข้อมูลสถิติต่างๆ	 เพื่อประกอบการศึกษานี้นอกจากจะใช้ให้เกิดประโยชน์	 ใน

การติดตามประเมินผลโครงการที่กำาลังดำาเนินการแล้ว	 ยังสามารถนำาไปใช้

ประกอบการกำาหนดโครงการใหม่ๆ	ที่มีลักษณะคล้ายกัน

2.6  ประโยชน์ในการพยากรณ์

	 เพ่ือให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำา	 จำาเป็นต้องมีการ

เก็บข้อมูลสถิติย้อนหลังเป็นระยะเวลานาน	หากมีข้อมูลที่ถูกต้องสะสมไว้เป็น 
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ระยะเวลานานมากเทา่ใด	กย็ิง่เพิม่ประสิทธภิาพในการพยากรณ์ขอ้มลูการเกษตร

มากขึ้นเท่านั้น	 อย่างไรก็ตามเทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์มีหลายวิธีซึ่งข้อมูล

การเกษตรในแต่ละประเภทจะเหมาะสมกับวิธีการพยากรณ์ที่แตกต่างกัน	

นอกจากประโยชน์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นข้อมูลสถิติยังเป็นที่ต้องการและใช้

กันอย่างกว้างขวาง	 ในวงการธุรกิจเพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจมีโอกาสประสบ

ความสำาเร็จไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านการผลิต	 การตลาด	 การโฆษณา	

การกำาหนดราคาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับกำาลังซื้อ	 และสภาวะการ

แข่งขันจะต้องอาศัยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ

3. การจัดทำาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
 ของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 และ

สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรที	่1-12	มีการจัดทำาขอ้มลูสารสนเทศการเกษตร

เพื่อเผยแพร่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้	 ตามหลักวิชาการทางสถิติและ

เศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมได้แก่

3.1   ปริมาณการผลิต

	 ศนูยส์ารสนเทศการเกษตรจัดทำาสถติข้ิอมลูการผลติสนิคา้เกษตรทีส่ำาคญั	

ทั้งพืช	ปศุสัตว์	และประมง	โดยในแต่ละชนิดสินค้าจะมีรายการข้อมูลที่สำาคัญ	

เช่น	การผลิตพืชจะมีเนื้อที่เพาะปลูก	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	เนื้อที่ยืนต้น	เนื้อที่ให้ผล	

ผลผลติผลผลติตอ่ไร	่การเก็บเกีย่วผลผลติรายเดอืน	แยกตามระบบชลประทาน	
สว่นปศสุตัว์จะมีจำานวนตวั	ณ	วนัที	่1	มกราคม	ปรมิาณการผลติ	อัตราการเกิด	 
อัตราการให้ไข่	อัตราการให้นม	เป็นต้น	โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในระดับ
จังหวัด	ยกเว้นข้าวนาปี	ข้าวนาปรัง	มันสำาปะหลังโรงงาน	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
ยางพารา	ปาล์มนำ้ามัน	ที่มีข้อมูลในระดับอำาเภอ

3.2  ต้นทุนการผลิต 

	 การคำานวณตน้ทุนการผลิตมีหลายวธิ	ีสำาหรบัตน้ทุนการผลิตของสำานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร	ใช้วธิกีารทางเศรษฐศาสตร	์โดยพชืจะเปน็ตน้ทนุการผลติ	 
ตามปีเพาะปลูก	ส่วนต้นทุนการผลิตปศุสัตว์จะมีข้อมูลต้นทุนการผลิตเป็นรายเดือน

3.3  ราคา

	 ราคาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญซึ่งผู้ใช้โดยทั่วไปให้ความสนใจเป็น
ลำาดับต้นๆ	 เพราะสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน	ราคาที่สำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรจัดทำาเป็นการเก็บรวบรวมราคา	ซึ่งม	ี2	ประเภท	ได้แก่	
ราคาทีเ่กษตรกรขายไดข้องสนิคา้เกษตรทีส่ำาคญัรายสปัดาห	์จากการรายงาน
ของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1-12	 และราคารายวันในตลาดสำาคัญ	
นอกจากนี้ยังจัดทำาดัชนีราคาสินค้าเกษตร	และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรด้วย

3.4 การพยากรณ์

	 เพื่อให้การคาดคะเนข้อมูลล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 การ
พยากรณจ์งึเปน็วธิทีีจ่ะใหไ้ดข้อ้มลูดงักลา่ว	สำาหรบัการพยากรณข์องสำานกังาน
เศรษฐกิจการเกษตรเปน็การพยากรณเ์ชงิปรมิาณ	หาความสัมพนัธร์ะหวา่งสิง่
ที่ต้องการทราบ	(เช่น	เนื้อที่เพาะปลูก	ผลผลิตต่อไร่)	กับปัจจัยอื่นที่มีผลต่อ
สิ่งนั้น	โดยทำาการพยากรณ์ปริมาณการผลิตพืช	และปศุสัตว	์ที่ปริมาณการ
ผลิตสำาคัญรวม	25	ชนิด	ทุกไตรมาส	(3	เดือน)

3.5 ภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือนเกษตร

	 เป็นข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตร	เช่น	รายได้	–	รายจ่ายทางการ

เกษตร	รายได	้–	รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร	หนี้สิน	–	ทรัพย์สิน	เป็นต้น	



1110

ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้จะทำาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	 ลักษณะ 

การผลิต	 โครงสร้างรายได้	 –	 รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร	 ซึ่งจะใช้เป็น

แนวทางในการกำาหนดนโยบาย	 –	 มาตรการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.6  การใช้ที่ดินทางการเกษตร (Land Use)

	 เป็นข้อมูลที่มีความสำาคัญเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากร	

สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร	มกีารจดัทำาขอ้มลูสารสนเทศ	การใช้ประโยชนใ์น

ท่ีดินรายจงัหวดั	เป็นรายป	ีโดยนำาภาพถา่ยทางอากาศและขอ้มลูจากดาวเทยีม

มาประยุกตก์ารแปลภาพเพือ่หาเนือ้ทีท่างการเกษตรและการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ทางการเกษตร	แลว้นำาขอ้มลูดงักลา่วมาวเิคราะหร์ว่มกบัขอ้มลูทางสถติทิีม่อียู่

3.7 ข้อมูลเชิงพื้นที่

	 ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร	ไดน้ำาเอาขอ้มลูเชงิพืน้ทีม่าใชต้ัง้แตป่ี	2529	

ซึ่งนอกจากจะสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ชัดเจนในเชิงภูมิสารสนเทศแล้ว

ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีความก้าวหน้าสามารถประยุกต์ใช้กับงาน

ด้านสถิติได้หลายด้าน	เช่น	พื้นที่เพาะปลูก/ยืนต้น	พืชที่สำาคัญ	การติดตาม/

ตรวจสอบสถานการณภ์ยัพบิตั	ิการตดิตามสถานการณก์ารเพาะปลกูพชืทีส่ำาคญั

เป็นต้น	 ในปัจจุบันสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำาลังดำาเนินการโครงการ

พยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศคือ	 ข้อมูลจากดาวเทียม	

ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับวิธีการทางสถิติ

4.   การได้มาของข้อมูล

 ปจัจัยสำาคัญในการดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคือ	ระยะเวลาค่าใชจ้า่ย 
ในการดำาเนินงานรวมท้ังจำานวนบคุลากร โดยท่ัวไปการดำาเนนิการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาและเสยีคา่ใชจ้า่ยสงูนอกจากนีม้กัจะ
ต้องใช้บุคลากรเป็นจำานวนมากด้วย ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำาคัญๆ  
และมขีอบเขตกวา้งขวาง จงึเปน็ความรบัผดิชอบของรฐับาลเปน็ผูเ้กบ็รวบรวม
และพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
	 การได้มาหรือการเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยทั่วไปม	ี5	วิธีได้แก่
	 4.1	สำามะโน	(Census)
	 4.2	การสำารวจด้วยตัวอย่าง	(Sample	survey)
	 4.3	การทะเบียน	(Registration)
	 4.4	การรายงาน	(Reporting	System)
	 4.5	การพยากรณ	์(Forecasting)

4.1  สำามะโน (Census) 

	 เปน็การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากหนว่ยแจงนบัทกุหนว่ยหรอืจากประชากร
ทกุคน	ทีอ่ยูใ่นคุม้รวม	คำาวา่คุม้รวม	หมายถงึ	หนว่ยทีเ่ปน็ผูใ้หค้ำาตอบเกีย่วกบั
ขอ้มลูทุกหนว่ยรวมกนั	การสำามะโนเกษตรกจ็ะทำาการแจงนบัครวัเรอืนเกษตร
ทุกครัวเรือนในประเทศไทยการทำาสำามะโนเป็นงานท่ีต้องใช้กำาลังคนและงบ
ประมาณจำานวนมาก	โดยทั่วไปจะดำาเนินการ	5	ปีหรือ	10	ปี	ต่อครั้ง
	 ข้อดีของก�รทำ�สำ�มะโน	ได้แก่
	 1)	ได้ข้อมูลครบถ้วน	 แสดงรายละเอียดของข้อมูลเป็นเขตภูมิศาสตร์ที่
เล็กที่สุดได้
	 2)	เป็นข้อมูลหลัก	ซึ่งนำาไปช่วยในการวางแผนเก็บข้อมูลสถิติอื่นๆ
	 ข้อเสียของก�รทำ�สำ�มะโน	ได้แก่
	 1)	สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
	 2)	ไม่สามารถทำาได้ทุกปี	จึงทำาให้ข้อมูลไม่ต่อเนื่องกัน
	 3)	ปริมาณงานมาก	 ทำาให้ยากต่อการบริหารงาน	 คุณภาพข้อมูลอาจ
หย่อนลงไปบ้าง
	 4)	ล่าช้าในการประมวลผล
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4.2   การสำารวจด้วยตัวอย่าง (Sample survey) 

	 หมายถึง	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเพียงบางส่วนของประชากร	 

ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล	การเลือก

ตัวอย่างจากประชากรทำาได้หลายวิธี	 แต่ละวิธีก็จะมีหลักเกณฑ์เพื่อที่จะให้ได้

ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร	คำาว่าตัวแทนที่ดี	หมายถึง	ตัวอย่าง 

ที่ถูกเลือกมาควรจะประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ	 ของประชากรครบถ้วน	 

เพราะการสรุปผลต้องอ้างอิงถึงประชากร	

 ข้อดีของก�รสำ�รวจด้วยตัวอย�่ง

	 1)	มีความถูกต้องแม่นยำามากขึ้น

	 2)	พิจารณาจากประชากรแล้วพบว่าไม่สามารถดำาเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลได้ครอบคลุม	อาทิระยะทางท่ีห่างไกลหรืออันตราย	มีเวลาท่ีจำากัด	เป็นต้น

	 3)	ประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำามาสรุปผลได้รวดเร็ว

มากขึ้นหรือประหยัดการใช้งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีค่อนข้าง

จำากัด

	 4)	เนื่องจากการใช้กลุ่มตัวอย่างจะมีจำานวนน้อยกว่าประชากร	ทำาให้มี

เวลาที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น

	 5)	นำาผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับเหตุการณ์

	 6)	สามารถสรุปผลอ้างอิงไปสู่ประชากรได้

	 สว่นขอ้จำากดัของการศกึษาหรอืวจิยัทีศ่กึษาจากประชากรมขีอ้จำากดัดงันี้

	 1)	ใช้ระยะเวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 2)	ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายจำานวนมากในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 3)	ใช้แรงงานคนจำานวนมาก

	 4)	ได้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีจำานวนมาก

	 5)	เปน็ขอ้มลูทีไ่มล่กึซึง้และไมช่ดัเจนเนือ่งจากมปีระชากรจำานวนมากแต่

มีเวลาที่จำากัด

	 6)	ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่จะสามารถ

นำาผลไปใช้ประโยชน์ได ้

ขั้นตอนในการดำาเนินการสำารวจด้วยตัวอย่าง	(Sample	Survey)	อาจแบ่งได	้ 

4	ขั้นตอน	ดังนี้

 1)	ก�รเตรียมง�นและว�งแผน	(Planning)	

	 เป็นการดำาเนินงานเกี่ยวกับการกำาหนดวัตถุประสงค์ของการสำารวจให้

สอดคล้องกับนโยบายจากผู้บริหาร	 การกำาหนดแผนแบบการเลือกตัวอย่าง	

กำาหนดแบบสมัภาษณ	์จดัทำากรอบตวัอยา่ง	กำาหนดจำานวนตวัอยา่งสุม่ตวัอยา่ง

ตลอดจนจัดทำาบัญชีรายชื่อตัวอย่าง	รวมทั้งการสร้างแบบสอบถาม	

 2)	ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	(Collecting)

	 การเก็บข้อมูลตัวอย่างนั้น	 จะเลือกวิธีการเลือกตัวอย่างที่เหมาะสม	 

และมีขนาดตวัอยา่งทีเ่พยีงพอ	เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีณุภาพ	ไมโ่นม้เอยีงไปทาง

ใดทางหนึ่ง	 พนักงานภาคสนาม	 หรือผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูล	 ควรได้รับการ

อบรมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

โดยผู้เก็บรวบรวมข้อมูลควรทำาความเข้าใจข้อคำาถามในแบบสอบถามทั้งหมด

อย่างละเอียด	 โดยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลทั้งในขณะที่อยู่ในงานสนาม	

และหลังปฏิบัติงานสนาม	

 3)	ก�รประมวลผล	(Processing	&	Analysis)

	 เปน็การนำาขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างหรอืจากประชากรการ

วจิยัมาจำาแนกเพือ่ตอบประเดน็ปญัหาการวจิยัหรอืทดสอบสมมตฐิานการวจิยัให้

ครบทกุข้อหากเปน็ขอ้มลูเชงิปรมิาณหรอืเปน็ตวัเลขผู้วจิยัจะใชว้ธิกีารทางสถติิ

สรุปประมวลผลแต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะใช้วิธีการสรุปความหรือ

สังเคราะห์ข้อความอย่างไรก็ตามในการประมวลผลจะพบความคลาดเคลื่อน

จากการสำารวจหลายประการ	เช่น

 	พนักงานเก็บข้อมูลสร้างข้อมูลเท็จ	

 	ประชากรผู้ตกเปน็ตวัอย่างไม่ยอมตอบขอ้ถาม	(Nonresponse	bias)

 	ประชากรผู้ตกเป็นตัวอย่างให้คำาตอบที่ไม่ตรงกับความเชื่อที่แท้จริง

ของตน	(Response	bias)

 	คำาถามที่ใช้	(Wording	of	questions)	ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้	การ

เรยีงลำาดับขอ้คำาถาม	จำานวนคำาถามและตวัเลอืก	ลว้นมผีลกระทบตอ่ผลสำารวจ

ทั้งสิ้น	
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสำารวจข้อมูล

 4)	ก�รนำ�เสนอผลก�รสำ�รวจ	 และจัดทำ�ร�ยง�น	 (Presenting	 &	 

Reporting)

	 เป็นการนำาเสนอและสรุปผลข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว	 ในรูป 

ของตาราง	 แผนภูมิ	 ข้อความ	 คำาอธิบาย	 เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของผู้ใช้	 ให้เป็นท่ีน่าสนใจและง่ายต่อการทำาความเข้าใจ	 ในการเผยแพร่ 

ผ่านสื่อต่างๆ

4.3   การทะเบียน (Registration)

	 วิธีนี้โดยมากประชาชนเป็นผู้ให้ข้อมูลตามกฎหมายโดยการบันทึกข้อมูล

ลงในทะเบียน การทะเบียน	เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบทะเบียนที่มี

ลกัษณะคลา้ยกบัการรวบรวมขอ้มลูจากรายงานหรอืเอกสารตรงทีเ่ปน็ผลผลติ

ของงานบรหิารการปฏบิตังิานแตต่า่งกนัทีข่อ้มลูเปน็ขอ้มลูทีน่ำามาจากเอกสาร

การทะเบียนซึ่งเป็นระบบการเก็บข้อมูลที่มีความต่อเนื่องมีการปรับแก้หรือ

เปลีย่นแปลงแก้ไขตามสถานภาพของผู้ใหข้้อมลู	ขอ้มลูท่ีเก็บโดยวธิกีารทะเบียนนี ้

จะมีข้อมูลจำากัดตามข้อรายการที่มีอยู่ในทะเบียนเท่าน้ันระบบทะเบียนเป็น

ระบบค่อนข้างใหญ่

	 ขอ้ดขีองการทะเบยีน	ไดแ้ก	่สิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ยน้อย	เพราะเสยีค่าใชจ้า่ย 

เฉพาะส่วนประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นสามารถทำาได้บ่อยและ 

ได้ข้อมูลต่อเน่ืองและสามารถประมวลข้อมูลแยกตามหน่วยบริหารย่อยหรือ

เขตภูมิภาคได้

	 ข้อเสียของการทะเบียน	 ได้แก	่ รายการของข้อมูลจำากัด	 และโดยปกติ

ข้อมูลมีคุณภาพไม่ดีนัก	 เพราะมีความผิดพลาดในข้อมูลเบื้องต้นในทะเบียน

ข้อมูล	หรือข้อมูลไม่ทันสมัยหรือขาดความครบถ้วน

ก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกร

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้จัดทำาโครงการจัดทำาทะเบียนเกษตรกร	

เพื่อจัดทำาฐานข้อมูลของเกษตรกรทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพมารวมไว	้ณ	จุด

เดยีวกนั	พรอ้มตดิตัง้อุปกรณค์อมพิวเตอรเ์ชือ่มโยงฐานขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน

ตา่งๆ	ท้ังในระดบัสว่นกลางและระดบัภมูภิาค	ซึง่ฐานขอ้มลูนีจ้ะมปีระโยชนต์อ่

ภาครัฐที่จะใช้จำาแนกเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายในการดำาเนินการช่วยเหลือ

ที่ถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้จะมีข้อมูลที่นำาไปใช้ในการ

กำาหนดนโยบายแผนงาน	การจัดการด้านการผลิตการตลาด	และสวัสดิการ

แก่เกษตรกร
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	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำาเนินงาน

	 1) 	ประโยชน์ต่อภาครัฐ

  	สามารถใชฐ้านขอ้มลูในการกำาหนดนโยบาย	แผนงาน	และการ

จัดการ	ด้านการผลิต	การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปัจจัย	การผลิต	การ

ตลาดและราคาสินค้าเกษตร

  	จำาแนกเกษตรกรเป็นกลุม่เป้าหมายในการดำาเนนิมาตรการตา่งๆ	

ได้อย่างถูกต้อง	ชัดเจน	รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  	ใชต้ดิตามและประเมินผล	การดำาเนนิงานตามมาตรการโครงการ

	 2)	ประโยชน์ต่อเกษตรกร

  	เกษตรกรจะได้รับความสะดวกในการรบับรกิารจากภาครฐั	เช่น

ความช่วยเหลือเกษตรกรหลังนำ้าท่วม	เป็นต้น

  	เกษตรกรสามารถใช้บตัรประจำาตัวประชาชนที่บรรจุข้อมูลของ

ตนเองเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	ตามที่ราชการกำาหนด

  	การวางแผนของภาครัฐมีความถูกต้องและเหมาะสม	จากการ

ใช้ฐานข้อมูลตามโครงการที่มีข้อมูลทันสมัยเป็นปัจจุบัน	 อันเป็นผลให้ปัญหา

เรื่องความแปรปรวนของราคาสินค้าเกษตรน้อยลงส่งผลดีต่อเกษตรกร

4.4  การรายงานข้อมูล (Reporting System) 

	 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากรายงานเปน็การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากรายงานที่

ทำาไว้หรือจากเอกสารประกอบการทำางาน	ทีส่ามารถนำามาประมวลเปน็ยอดรวม 

ข้อมูลสถิติได้	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานของหน่วยงานต่างๆ	 นับว่า 

เปน็วธิกีารรวบรวมขอ้มูลสถติโิดยไม่ตอ้งส้ินเปลืองคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงาน 

มากนัก	 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เพื่อการประมวลผล	 พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ	 

ตลอดจนการพิมพ์รายงาน	 วิธีการนี้ใช้กันมากทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและ 

เอกชน

  ข้อดีของก�รร�ยง�น	ได้แก่	สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย	เพราะเสีย

ค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูลเท่าน้ันสามารถทำาได้

บ่อยและได้ข้อมูลต่อเนื่องสามารถประมวลข้อมูลแยกตามหน่วยบริหารย่อย

หรือเขตภูมิภาคได้

  ขอ้เสยีของก�รร�ยง�น	ไดแ้ก	่รายการของข้อมลูจำากดัเพราะตอ้ง

รวบรวมตามแบบรายงาน	ความไม่ครบถ้วนของรายงาน	อาจจะทำาให้ข้อมูล

มีความผิดพลาดหรือประมวลยอดข้อมูลล่าช้า	นอกจากนี้การรายงานอาจจะ

ผิดพลาดในกรณีที่ผู้รายงานไม่ให้ความสำาคัญกับงาน	

	 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรไดก้ำาหนดรายงานราคาสนิคา้เกษตรเปน็	

2	ประเภท	ได้แก่

  4.4.1	ร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้ที่ไร่น�	เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ณ	 แหล่งผลิตของเกษตรกร	 เช่น	 ไร่นายุ้ง	 ฟาร์ม	 ปากบ่อ	 ของเกษตรกร	

เป็นต้น	 โดยจัดเก็บรวบรวมทุกสัปดาห์	 โดยมีสัปดาห์อ้างอิงคือวันจันทร์ถึง

วันอาทิตย์	และมีวันอ้างอิงข้อมูลราคาคือวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห	์เศรษฐกิจ

การเกษตรอาสา	(ศกอ.)	จะเกบ็รวบรวมราคาจากอำาเภอทีเ่ปน็แหล่งผลิตส่งให้

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที	่1-12	เพื่อทำาข้อมูลรายจังหวัดและส่งต่อให้	

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ภายในวันอังคาร	ก่อน	12.00	น.เพื่อคำานวณค่า

เฉลี่ยระดับภาคและประเทศต่อไป	

	 	 4.4.2	ร�ค�ร�ยวัน	ณ	ตลาดกลางหรือตลาดสำาคัญ	เป็นการเก็บ

รวบรวมราคา	 ณ	 แหล่งรับซื้อ	 เฉพาะสินค้าท่ีมักจะมีปัญหาทางด้านราคา

และเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำานวนมาก	 เก็บรวบรวมจากจังหวัดที่เป็นแหล่ง

ผลิต	เลือกรา้นคา้หรือแหลง่รบัซือ้ที่พร้อมจะใหค้วามรว่มมือทำาการจัดเกบ็ทกุ

วันทำาการและเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 1-12	

จะสอบถามราคาจากร้านค้าหรือแหล่งรับซื้อและรายงานให้ศูนย์สารสนเทศ

การเกษตร	ทกุวนัทำาการ	กอ่น	10.00	น.พรอ้มเหตผุลการเปลีย่นแปลงราคา	

4.5  การพยากรณ์ (Forecasting)

	 คือการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล

ในอดีต	 ข้อมูลปัจจุบัน	 และจากประสบการณ์	 เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและ

ทำาให้สามารถที่จะวางแผนหรือกำาหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
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	 ก�รพย�กรณ์ที่ทำ�กันโดยทั่วไปมีอยู่	3	วิธี	คือ

 1)	พย�กรณ์โดยอ�ศัยประสบก�รณ์และคว�มชำ�น�ญ	 วิธีนี้นิยมใช้

กันมากเนื่องจากไม่ต้องมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเพียงแต่อาศัยประสบการณ์และ

ความรูค้วามชำานาญทางดา้นนี	้ตลอดจนเขา้ใจในปญัหาของเร่ืองทีจ่ะพยากรณ์	

อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ด้วยวิธีนี้สามารถใช้ได้ในกรณีท่ีมีการดำาเนินงาน 

ในขอบเขตขนาดเล็กเท่านั้น	 อนึ่งการพยากรณ์ด้วยวิธีนี้แม้จะเป็นวิธีที่ง่าย	 

แตม่โีอกาสผดิพลาดไดม้ากในกรณทีีผู่พ้ยากรณไ์มม่ปีระสบการณห์รือขาดความรู้ 

ความชำานาญเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำาการพยากรณ์

 2)	พย�กรณโ์ดยอ�ศยัเหตกุ�รณแ์ละหลักฐ�นบ�งอย�่ง	การพยากรณ์

ด้วยวิธีนี้	 มักมีการอภิปรายประกอบหลักฐานกันอย่างกว้างขวาง	 แล้วสรุป

หาข้อยุติหลักฐานเหล่านี้อาจเป็นหลักฐานทางนิติศาสตร์	 ทางการเมือง	 

ทางเศรษฐกิจและสังคม

 3)	ก�รพย�กรณท์�งสถติ	ิเปน็การพยากรณโ์ดยใชข้อ้มลูสถติทิีเ่รยีกวา่	

ข้อมูลอนุกรมเวลาหรือข้อมูลย้อนหลังหลายๆ	ปีเป็นเครื่องมือ	การพยากรณ์ 

โดยวิธีนี้จะต้องศึกษาถึงพฤติการณ์ของเรื่องนั้นๆ	 ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตว่ามี

ลักษณะอย่างไรเสียก่อน	 แล้วจึงทำาการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาจะบอก

ให้ทราบถึงพฤติการณ์ดังกล่าว	 เช่น	 การพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร	 

ปริมาณการขายระดับราคาสินค้า	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 การพยากรณ์ทางสถิติ 

จะทำาได้ต่อเมื่อพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมีความแปรผันตามปกติ	 แต่ถ้ามี

ความผันแปรผิดปกติมาก	จะทำาให้ค่าพยากรณ์มีความคลาดเคลื่อนจากความ

เป็นจริงมากเช่นกัน

	 อยา่งไรกต็ามคา่ทีพ่ยากรณไ์ดน้ีเ้ปน็เพยีงคา่ประมาณเทา่นัน้	ทัง้นีเ้พราะ

การพยากรณท์างสถติติัง้อยูบ่นสมมตุฐิานทีว่า่	“สิง่อืน่ไมเ่ปลีย่นแปลง”	นัน่ถอืวา่

เหตกุารณอ่ื์นๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้ในชว่งเวลาของการพยากรณเ์หมอืนกนักบัทีเ่กดิขึน้

ในช่วงเวลาที่แล้วๆ	มา	แต่ความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุการณ์ที่จะ

เกดิข้ึนในช่วงเวลาของการพยากรณน์า่จะคลา้ยคลงึกบัเหตกุารณท์ีเ่พ่ิงเกดิขึน้ 

เมื่อเร็วๆ	 นี้มากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วยิ่งกว่านั้นในขณะที่จะ

ทำาการพยากรณห์ากบังเอิญไปอยู่ในวัฏจกัร	(Cycle)	ที่เศรษฐกิจกำาลังรุ่งเรือง

ถึงขีดสุด	 (Peak)	 ค่าที่พยากรณ์ได้จะสูงกว่าความเป็นจริง	 เพราะปกติวิสัย

ของเศรษฐกิจในช่วงเวลาถัดไปจะเริ่มตกตำา่	 (Contraction)	 และในทางตรง

ข้าม	ถ้าอยู่ในวัฏจักรที่เศรษฐกิจกำาลังตกตำ่าถึงที่สุด	(Trough)	ค่าที่พยากรณ์

ได้ก็จะตำ่ากว่าความเป็นจริง	เพราะปกติวิสัยของเศรษฐกิจในช่วงเวลาถัดไปจะ

เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น	(Expansion)

	 อย่างไรก็ตามแม้การพยากรณ์ทางสถิติจะมีข้อจำากัดในการใช้อยู่มากแต่

เม่ือเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารพยากรณท์ัง้สองวธิทีีก่ลา่วมาแลว้การพยากรณท์าง

สถิติถือว่ามีหลักการและวิธีการที่ดีกว่าเพราะนอกจากจะต้องใช้ความรู้ความ

ชำานาญและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะพยากรณ์เหมือนกับสองวิธีที่กล่าว

แล้วการพยากรณ์ทางสถิติยังมีข้อมูลซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นใน

อดตีเปน็เครือ่งชีแ้นวทางพยากรณ	์นอกจากน้ันขอ้มลูเหลา่นีย้งัชว่ยใหส้ามารถ

คำานวณได้ว่าขอบเขตความผิดพลาดจากความเป็นจริงและสามารถเชื่อถือได้

มากน้อยเพียงไรอีกด้วย	 ดังนั้นการพยากรณ์ทางสถิติจึงนับว่าเป็นเครื่องมือ

ที่สำาคัญและมีความจำาเป็นต่อการกำาหนดนโยบายเพื่อวางแผนงานบางอย่าง

ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

5.  การจดัทำาขอ้มลูสารสนเทศของสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร

	 การจดัทำาข้อมลูของสำานักงานเศรษฐกจิการเกษตร	โดยศนูยส์ารสนเทศ

การเกษตร	 ได้ทำาการจัดทำาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริหาร	 เพื่อประกอบการตัดสินใจ	 กำาหนดมาตรการ	 และ

นโยบายทางการเกษตรของประเทศ	อีกทั้งยังนำาเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็น

ประโยชน	์แกบ่คุคลทัว่ไป	ทัง้ภายนอกและภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

ดังต่อไปนี้

5.1  การสำารวจปริมาณการผลิต

	 1)	ก�รสำ�รวจโดยใช้ร�ยชื่อหมู่บ้�นเป็นกรอบตัวอย�่ง

การสำารวจผลผลิตสินค้าเกษตรจะใช้วิธีการสำารวจตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์

เกษตรกรด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบแบ่งพวกสองขั้นตอน	 (Strati-
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fied	Two-stage	Sampling)	แผนการสำารวจจะเริ่มจากการนำากรอบตัวอย่าง	
ได้แก่รายช่ือหมู่บ้านจากทุกจังหวัดทั้งประเทศ	 มาจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่หรือ
พวก	(Stratum)	ตามขนาดเน้ือทีเ่พาะปลกู	เพ่ือใหไ้ดต้วัแทนของประชากรหรอื
เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินการเกษตรทุกๆ	ขนาดเนื้อที่	แล้วทำาการสุ่มหมู่บ้าน
ตัวอย่างจากทุกพวก	โดยที่แต่ละหมู่บ้านจะมีโอกาสถูกสุ่มเท่าๆ	กัน	หมู่บ้าน
ตัวอย่างจะส่งบัญชีรายชื่อเพื่อทำาการนับจดทุกครัวเรือนที่ทำาการปลูกพืชนั้นๆ
หรือรายชื่อผู้ถือครอง	 ผู้ปลูกพืชในอาณาเขตของหมู่บ้านตัวอย่างให้ครบทุก
ราย	 จากนั้นจะทำาการสุ่มครัวเรือนในหมู่บ้านตัวอย่าง	 โดยที่ทุกครัวเรือนมี
โอกาสในการถูกสุ่มเท่าๆ	กัน
	 ตัวอย่างเช่น	 ข้าวนาปี	 กรอบตัวอย่าง	 คือ	 หมู่บ้านที่มีการเพาะปลูก
ข้าวนาปี	ทั้งในและนอกเขตชลประทาน	จากนั้นแต่ละหมู่บ้านจะถูกแบ่งย่อย
ออกไปตามขนาดเนือ้ทีเ่พาะปลกูขา้วของหมูบ่า้น	เมือ่เลอืกไดห้มูบ่า้นตวัอยา่ง
แล้ว	เจ้าหน้าที่สำารวจจะเข้าไปนับจดรายชื่อครัวเรือนผู้ปลูกข้าวในปีเพาะปลูก
ที่ต้องการสำารวจ	เพื่อนำามาสร้างเป็นกรอบตัวอย่างในระดับหมู่บ้าน	และเพื่อ
นำาไปใช้สุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่างต่อไป	
	 การนบัจดจะตอ้งนบัจดครวัเรอืนผูป้ลกูตามคำานิยาม	เชน่	เป็นเกษตรกร
ผูป้ลกูขา้วในปเีพาะปลกูทีท่ำาการสำารวจ	โดยปลูกตัง้แต	่1	ไรข่ึ้นไป	และเนือ้ที่
ปลูกที่นับจดจะต้องอยู่ภายในหมู่บ้านตัวอย่างนั้นเท่านั้น
	 สำาหรับการกำาหนดขนาดตัวอย่าง	 ขึ้นอยู่กับ	 จำานวนเจ้าหน้าที่สำารวจ	
ระยะเวลา	 และงบประมาณที่มี	 ในกรณีข้าวนาปี	 ขนาดตัวอย่างประมาณ	
4,000-5,000	หมู่บ้าน	หมู่บ้านละ	6	ครัวเรือน	เมื่อได้ข้อมูลจากการสำารวจ
แล้วจะนำามาประมวลผล	วิเคราะห์	และสรุปผล	เป็นเนื้อที่เพาะปลูก	ผลผลิต
และผลผลิตต่อไร่เป็นรายอำาเภอ	 นอกจากนี้มีรายละเอียดอื่นในระดับจังหวัด	
เช่น	 ชนิดข้าว	 พันธุ์ข้าว	 จำานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้	 ปริมาณการเก็บเกี่ยว
ผลผลติเปน็รายเดอืน	เนือ้ทีแ่ละผลผลติจำาแนกตามในและนอกเขตชลประทาน	 
เป็นต้น
	 การวดัคา่ความคลาดเคลือ่น	ใชว้ดัจากคา่ความแปรปรวนของตวัประมาณ	

จะขึ้นอยู่กับหน่วยวัดข้อมูล	 หากข้อมูลเป็นตัวเลขจำานวนมากๆ	 ค่าความ

แปรปรวนจะมีค่ามากด้วย	 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว	 จึงนิยมวัดความแม่นยำา

ของค่าประมาณด้วย	“ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน”	(Coefficient	of	
Variation	หรือ	C.V.)
	 หากคา่	CV	มีคา่นอ้ยแสดงวา่มคีวามคลาดเคลือ่นของคา่ประมาณนอ้ยหรอื 
มีความแม่นยำาสูง	โดยทั่วไปจะกำาหนดให้ค่า	CV	ไม่ควรมีค่าเกินร้อยละ	10	
จึงถือว่าใช้ได้	ตัวอย่างเช่น	ในการสำารวจเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตของข้าว
นาปีระดับประเทศ	ปีเพาะปลูก	2541/42	ถึง	2554/55	พบว่าค่า	CV	มี
ค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	3	ถึง	4	แสดงให้เห็นว่าค่าประมาณที่ได้มีความคลาด
เคลื่อนตำ่า	หรือมีความแม่นยำาสูง

ภาพที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ

	 2)	ก�รสำ�รวจโดยใช้พื้นที่หน่วยสุ่มเป็นกรอบตัวอย่�ง	(Area	Frame	
Sampling	Survey)
	 การสำารวจโดยวิธีนี้แตกต่างจากวิธีแรกคือใช้พื้นที่เพาะปลูกเป็นกรอบ
ตัวอย่างในการสำารวจแทนการใช้บัญชีรายชื่อ	 ซึ่งเป็นการนำาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ	(Geo-information	:	GI)	มาประยุกต์ใช้โดยจำาแนกพื้นที่เพาะปลูก
จากขอ้มลูดาวเทียมมาจัดทำาเป็นกรอบตวัอยา่งและในการสำารวจภาคสนามใช้
ขอ้มลูดาวเทยีมรายละเอยีดสงูหรอืภาพถา่ยทางอากาศและ	GPS	เปน็อปุกรณ์
ในการนำาทางเขา้จดุสำารวจทีถ่กูตอ้ง	เพือ่ทำาการวัดเนือ้ทีส่ิง่ทีป่กคลมุดนิทัง้หมด
ในพื้นที่จุดสำารวจ
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	 3)	ก�รจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีก�รตั้งแปลงทดสอบผลผลิต	
(Crop	Cutting	Survey)
	 เปน็เทคนคิทีส่ำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรนำามาใชเ้พือ่พฒันาการจดัทำา
สถิติสารสนเทศซึ่งการสำารวจแบบสุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกันแต่เป็นการจัดเก็บ
ในเรื่องของผลผลิตต่อไร่โดยใช้การเก็บเก่ียวผลผลิตในแปลงของเกษตรกรมา
คำานวณหาผลผลิตต่อไรแ่ทนการสัมภาษณ์เกษตรกร	วิธีนีเ้ป็นวิธทีี่ดีวิธีหนึ่งใน
การประมาณ	ผลผลิตต่อไร่ได้อย่างเป็นระบบและมีความเที่ยงตรงสูง	 (High	
Degree	of	Validity)
	 การสำารวจด้วยวิธีนี้เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงเพาะปลูกพืชของ
เกษตรกรตัวอย่าง	 โดย	1	แปลงตัวอย่าง	 เก็บเกี่ยวผลผลิตจำานวน	2	จุด	
ในแต่ละจุดมีขนาด	 1	 ตารางเมตร	 ในกรณีของข้าวนาปี	 ข้าวนาปรังและ 
ถั่วเหลือง	หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตตามความยาวของแถว	3	เมตร	ต่อจุดสำารวจ	
ในกรณีของมันสำาปะหลัง	อ้อยโรงงาน	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
	 คา่ประมาณผลผลติตอ่ไรท่ีไ่ดจ้ะสงูกวา่ความเปน็จรงิ	เพราะในทางปฏิบตัิ
การเกบ็เกีย่วผลผลิตพชืของเกษตรกรยอ่มมผีลผลติทีต่กหลน่เหลอือยูใ่นแปลง	
ประกอบกบัในแปลงเพาะปลกูพชืสว่นใหญจ่ะมพีืน้ทีบ่างสว่นทีไ่มส่ามารถปลกูพชื
ได	้ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลที่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น	จำาเป็นจะต้องทำาการ
สำารวจในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย	คือ	
  ❖ การสำารวจเนื้อที่ที่ไม่ได้ปลูก	เพื่อหาสัดส่วนของเนื้อที่ที่ปลูกได้
จริง	เนื่องจากในแปลงเพาะปลูกพืชจะมีพื้นที่บางส่วนที่ไม่สามารถปลูกพืชได้	
เช่น	คันนา	หนองนำ้า	บ่อนำ้า	ไม้ยืนต้น	จอมปลวก	ห้างนา	เป็นต้น
  ❖ การสำารวจผลผลิตตกหล่น	 เพื่อคำานวณหาปริมาณผลผลิตที่
ตกหลน่จากการเกบ็เกีย่ว	เน่ืองจากในการเกบ็เกีย่วผลผลติไมว่า่จะดว้ยแรงงาน
คนหรือเครื่องจักร	ก็จะมีผลผลิตที่ตกหล่นในแปลง	

	 ขั้นตอนในการดำาเนินงานจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลง
ทดสอบผลผลิตมี	3	ขั้นตอน	ดังนี้	

 ❖  ก�รเตรียมง�นด้�นวิช�ก�ร
  -	จัดทำ�กรอบตวัอย�่ง	โดยใชห้มูบ่า้นทีป่ลกูพชืในการสำารวจปรมิาณ
การผลิตปีล่าสุดเป็นหน่วยขั้นสุ่มปฐมภูมิ

  - กำ�หนดจำ�นวนตัวอย�่ง	โดยพิจารณาจากเนื้อที่ปลูกของจังหวัด	
  - กำ�หนดขน�ดตัวอย่�งในแต่ละจังหวัด	 โดยอาศัยความน่าจะ
เป็นที่ไม่เท่ากันตามขนาดของหน่วยตัวอย่าง	 (Probability	 proportional	 
to	size)	ให้ได้ขนาดตัวอย่างตามที่ต้องการ
	 การสุ่มเลือกตัวอย่าง	จะใช้วิธีการสุ่มเลือกแบบ	2	ขั้นตอน	คือ
	 	 ขัน้ตอนที่	1	สุม่ตวัอยา่งจากจำานวนหมูบ่า้นตวัอยา่งทัง้หมด	โดยใช้
สดัสว่นของความน่าจะเปน็ในการสุม่ตวัอยา่งตามขนาดเน้ือทีป่ลกูของหมูบ้่าน	
(Probability	Proportional	Sampling	to	size:	PPS)
 	 ขั้นตอนที่	 2	 สุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่างท่ีปลูกพืช	 โดยวิธีการสุ่ม
อย่างเป็นระบบ	(Systematic	Random	Sampling)	ที่ประยุกต์เป็นตารางสุ่ม
สำาเรจ็รปูทีส่ะดวกในการปฏบิตังิานเพือ่ใหไ้ดค้รวัเรอืนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตัง้แปลง 
ทดสอบผลผลิตต่อไร	่
 ❖ การปฏิบัติงานภาคสนาม	
	 	 เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ในพื้นที่ตัวอย่างซึ่งแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละชนิดสินค้า
	 	 -	 ตรวจพืน้ท่ีแปลงตัวอยา่งเพือ่ใหท้ราบถงึลกัษณะทางกายภาพและ
ระยะเวลาที่พืชจะสามารถเก็บเกี่ยวได้	และกำาหนดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
	 	 -	 สุ่มเลือกจุดสำารวจ	(Sample	Spot)	จำานวน	2	จุด	โดยใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า	เทคนิคการเดิน	30	ก้าว	
	 	 -	 กำาหนดกรอบที่จะทำาการเก็บเกี่ยว(Crop	 Cutting	 Frame)	 
หาระยะการปลูกโดยการวัดความยาวระหว่างต้นและแถว	ซึ่งใช้ความยาว	3	
เมตรต่อแถว	หรือใช้กรอบ	(Frame)	ขนาด	1	เมตร	x	1	เมตร
	 	 -	 เก็บเกี่ยวผลผลิตภายในกรอบ	Sample	Spot	ภายใน	1	ตาราง
เมตรของขา้วนาป	ีข้าวนาปรงัและถัว่เหลอืงเปน็ตน้	จากนัน้จงึทำาการนวด	และ/ 
หรอืทำาความสะอาดผลผลติและนำาผลผลติทีไ่ดไ้ปทำาใหแ้หง้	โดยการตาก	หรอื	
อบ	หรือเก็บผลผลิตในแถวตัวอย่างตามขนาดความยาว	3	เมตรต่อแถวของ
มันสำาปะหลัง	อ้อยโรงงาน	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
	 หลงัจากทีต่ากหรอือบผลผลติตามระยะเวลาทีก่ำาหนดแลว้จึงนำาผลผลติไป
ชัง่นำา้หนักและวดัระดบัความช้ืน	สำาหรบัพืชบางชนดิเช่น	ขา้ว	ขา้วโพดเล้ียงสัตว	์ 
เป็นต้น	 จากน้ันจึงนำาผลที่ได้มาทำาการประมาณค่าผลผลิตต่อไร่วิเคราะห์ 
และสรุปผลการสำารวจ
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	 4)	ก�รประม�ณค่�ผลผลิตต่อไร่
	 กรณขีา้วนาปี	ข้าวนาปรงัและถ่ัวเหลอืง	จากนำา้หนักผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วได้
ในแปลงของเกษตรกรจำานวน	2	จุด	นำาไปคำานวณหาค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร	
แล้วนำาไปคำานวณผลผลิตต่อ	1	ไร่	โดยคูณด้วย	1600	ตารางเมตร	(1600	
ตารางเมตร	เท่ากับ	1	ไร่)	ส่วนมันสำาปะหลัง	อ้อยโรงงาน	และข้าวโพดเลี้ยง 
สัตว์	ให้วัดระยะของแถวจำานวน	3	แถว	(2	ร่อง)	เพื่อนำาไปคำานวณผลผลิต 
ต่อไร่
	 ซึ่งค่าประมาณผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรแต่ละรายที่เป็นตัวอย่างใน
จังหวัดนั้น	ไปคำานวณหาค่าผลผลิตต่อไร่ในระดับจังหวัดต่อไป 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการปฏิบัติงานสำารวจผลผลิตต่อไร่ของมันสำาปะหลัง

  คูมือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 	  
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ภาพที่ 3  แสดงตัวอยางการปฏิบัติงานสํารวจผลผลิตตอไรของขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงตัวอยางการปฏิบัติงานสํารวจผลผลิตตอไรของมันสําปะหลัง 

5.2 การจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิตของพืชจํานวน 34 ชนิด ปศุสัตว 5 

ชนิด และประมง 4 ชนิด มีหลักการในการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต คือ เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร 

โดยคิดจากคาใชจายทุกกิจกรรมการผลิต ทั้งที่เปนเงินสด และไมเปนตัวเงิน เทาที่ใชจริงในชวงเวลาการผลิต 

รวมคาเสียโอกาสหรือดอกเบี้ยเงินลงทุน โดยใชคาเฉลี่ยจากตัวอยางซึ่งถวงน้ําหนักดวยพื้นที่หรือผลผลิต  

5.2.1 แนวคิดในการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต 

จุดสํารวจและตนที่ขุด	  
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5.2   การจัดทำาข้อมูลต้นทุนการผลิต

	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการจัดทำาข้อมูลต้นทุนการผลิตของพืช

จำานวน	34	ชนิด	ปศุสัตว์	5	ชนิด	และประมง	4	ชนิด	มีหลักการในการ

จัดทำาข้อมูลต้นทุนการผลิต	คือ	เป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์	โดยคิดจากค่า

ใช้จ่ายทุกกิจกรรมการผลิต	ทั้งที่เป็นเงินสด	และไม่เป็นตัวเงิน	 เท่าที่ใช้จริง

ในช่วงเวลาการผลิต	รวมค่าเสียโอกาสหรือดอกเบี้ยเงินลงทุน	โดยใช้ค่าเฉลี่ย

จากตัวอย่างซึ่งถ่วงนำ้าหนักด้วยพื้นที่หรือผลผลิต	

	 5.2.1	แนวคิดในก�รจัดทำ�ข้อมูลต้นทุนก�รผลิต

 ❖	เปน็ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์เปน็การคิดค่าใชจ่้ายทกุกจิกรรมการผลิต 

ทั้งที่เป็นเงินสด	 และไม่เป็นเงินสด	 (การประเมิน)	 ที่เกษตรกรได้ใช้จ่ายจริง

ในช่วงเวลาการผลิต	ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย	ณ	ไร่นา	รวมทั้งคิดค่าเสียโอกาสเงิน

ลงทุนด้วย	

 ❖	เป็นต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ไม่ใช่รายใดรายหนึ่งเป็นการคิดค่าใช้จ่าย

ของเกษตรกร	ทีใ่ชใ้นกิจกรรมการผลติตลอดชว่งการผลติหรอืรุน่ของการผลติ	

โดยถ่วงนำ้าหนักด้วยพื้นที่เพาะปลูก

 ❖	แนวคิดในการจัดทำาต้นทุนการผลิต	ดังนี้

	 	 1)	หมวดพชืไรท่ีม่ฤีดกู�ลหรอืรุน่ก�รผลติ	เชน่	ขา้ว	ขา้วโพดเลีย้งสตัว	์ 

มนัสำาปะหลงั	ถ่ัวตา่งๆ	เปน็ตน้	มีแนวคดิการจดัทำาตน้ทนุการผลติตามแนวคดิหลกั	 

แนวคิดในการจัดทำาข้อมูลต้นทุนการผลิตข้างต้น

	 	 2)	หมวดพืชไร่ที่มีอ�ย	ุได้แก่	อ้อยโรงงาน	และสับปะรดโรงงาน	

แนวคิดในการจัดทำาต้นทุนการผลิตจะต่างกับพืชไร่ทั่วไป	 คือปลูกครั้งเดียว

สามารถไว้ตอ/ต้นหรือหน่อ	 เก็บเกี่ยวได้มากกว่า	 1	 รอบ	 และสามารถ

สอบถามค่าใช้จ่ายเมื่อเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวได้ในแต่ละปีหรือรอบ	 สำาหรับ

วิธีการคำานวณ	จะมีค่าใช้จ่ายบางรายการ	คือ	ค่าจ้างแรงงานในการเตรียม

ดิน	 ค่าแรงงานปลูก	 และค่าพันธุ์	 ที่ต้องนำามาคิดเฉลี่ยให้ในแต่ละรอบปีที่มี

การเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชชนิดนั้น	 ซ่ึงโครงสร้างต้นทุนการผลิตจะเหมือน

กับพืชไร่ชนิดอื่นๆ	ที่มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูกาลเดียว
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  3)	หมวดไมผ้ลไมย้นืตน้	เปน็พชืทีป่ลกูครัง้เดยีวสามารถยนืตน้	และให้
ผลผลติไดห้ลายป	ีการคดิตน้ทนุเฉพาะปทีีใ่หผ้ลผลติอยา่งเดยีวจะทำาให้ไดข้อ้มลู
ไมค่รบถว้น	เพราะกอ่นทีจ่ะเกบ็เกีย่วผลผลติได้	เกษตรกรต้องลงทนุในกจิกรรม
ต่างๆ	ได้แก	่การเตรียมดิน	การปลูก	และการบำารุงรักษาจนกว่าจะให้ผลผลิต	 
ดังนั้น	การคิดต้นทุนการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น	จึงแบ่งออกเป็น	2	ช่วง	ดังนี้
	 	 3.1)	 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต	 เป็นการนำาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ตัง้แตปี่แรกถึงปีก่อนใหผ้ลผลติ	แลว้นำาไปกระจายเปน็คา่ใชจ้า่ยตอ่ปใีนทกุชว่ง
อายุที่ให้ผลผลิต	
	 	 3.2)	ต้นทุนช่วงให้ผลผลิต	เป็นการนำาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุก
กิจกรรมตั้งแต่ปีที่เริ่มให้ผลผลิตจนถึงสิ้นอายุขัย	
	 ดังนั้น	ต้นทุนรวมต่อไร่ต่อปี	ของไม้ผลไม้ยืนต้น	จึงเท่ากับ	ต้นทุนก่อน
ให้ผลผลิตต่อไร่	บวกด้วยต้นทุนช่วงให้ผลผลิตต่อไร่
 4)	หมวดปศุสัตว	์ ได้แก	่ สุกร	 ไก่เนื้อ	 ไก่ไข่	 โคขุน	 โคนม	 เป็นต้น	
ต้นทุนการผลิตของผลผลิต	 ปศุสัตว์ชนิดต่างๆ	 ของเกษตรกรคือต้นทุนของ
ผลผลิตปศุสัตว์ที่ยังอยู่ในฟาร์มของเกษตรกรค่าใช้จ่ายที่นำามาคิดเป็นต้นทุน 
การผลิตจะต้องครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นทำาการเลี้ยงจนกระทั่งโตได้ขนาด
และนำ้าหนักตามความต้องการหรือสามารถให้ผลผลิตตามมาตรฐานกำาหนด	 
จึงจะสามารถนำามาคำานวณเป็นต้นทุนการผลิตได้
	 5)	หมวดประมง	ได้แก	่กุ้งทะเลเพาะเลีย้ง	ปลากระพง	ปลานลิ	เปน็ตน้	
ตน้ทนุการผลติของผลผลติประมง	คอืเปน็ตน้ทนุการผลิตในฟารม์หรอืบอ่ของ
เกษตรกร	คา่ใชจ้า่ยทีน่ำามาคำานวณตน้ทนุการผลติ	คลอบคลุมตัง้แตก่ารเตรยีมบอ่	 
การปล่อยพันธุ์กุ้ง/ปลาลงบ่อจนกระทั่งโตได้ขนาดและนำ้าหนักท่ีต้องการแล้ว
เก็บผลผลิตออกจำาหน่าย	(ปิดบ่อ)	
	 อนึ่ง	 หากลงทุนแล้วไม่มีผลผลิตหรือผลเสียหายหมดก็จะไม่สามารถ
คำานวณหาต้นทุนของผลผลิตได้จะมีแต่เพียงค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมการผลิต
เท่านั้นดังนั้นจึงไม่นับเป็นต้นทุนการผลิต

	 5.2.2	ก�รกำ�หนดระเบียบวิธีสำ�รวจ
	 	 การสำารวจต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิดจะดำาเนินการสำารวจ	
ด้วยวิธีสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง	 โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	
(Purposive	Sampling	Method)	 ในแหล่งผลิตสำาคัญของแต่ละจังหวัดตาม

หน่วย : บ�ท/ไร่

ชนิดสินค้านั้นๆ	 ท่ัวประเทศสาเหตุที่ต้องใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	 
มีเหตุผล	ดังนี้
	 1)	ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตจึงมีข้อมูลจำานวน
มาก	และใช้เวลาในการสอบถามนาน
	 2)	เกษตรกรต้องเต็มใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
	 3)	มีการแบ่งขนาดเนื้อที่เพาะปลูกหรือตามขนาดการเลี้ยงของแต่ละ
ชนิดสินค้าที่สำารวจโดยกระจายจำานวนตัวอย่างตามขนาดเนื้อที่ตามขนาด 
การเลีย้งหรอืขนาดฟาร์ม	เพือ่ใหไ้ดข้้อมูลท่ีเป็นตวัแทนของเกษตรกรครอบคลมุ
ทุกประเภทของตัวอย่าง
	 4)	แบ่งตามช่วงอายุของพืชที่สำารวจ	เช่น	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	โดยกระจาย
จำานวนตวัอยา่งแตล่ะช่วงอายเุพือ่ใหไ้ดข้้อมลูครบทกุช่วงอายสุำาหรบัการวเิคราะห์
ตน้ทนุ	ถา้เปน็พชืไร	่แบง่ตามฤดกูาลของพชืทีส่ำารวจ	เช่น	เปน็พชืรุน่ฝน	รุน่แลง้	 
เป็นต้น

	 5.2.3)	โครงสร้�งต้นทุนก�รผลิต

ต�ร�งที่	1	แสดงโครงสร้างต้นทุนการผลิต

1. ต้นทุนผันแปร XXXX

1.1 ค�่แรงง�น XX

1.2 ค�่วัสดุ XX

1.3 ค�่เสียโอก�สเงินลงทุน XX

2. ต้นทุนคงที่ XXXX

ค�่เช�่ท่ีดิน/ค่�เสือ่มฯ/ค่�เสยีโอก�สอปุกรณ์ฯและอืน่ๆ XX

3. ต้นทุนรวม XXXX

4. ต้นทุนรวมต่อหน่วย XX

5. ผลผลิตต่อไร่ XX
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	 1)	ตน้ทนุผันแปร	หมายถงึ	ค่าใชจ้า่ยในการผลติทีส่ามารถเปลีย่นขนาด

ตามการใช้ปัจจัย	เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิต	ประกอบด้วย

  1.1)	ค่าแรงงาน	ด้านพืช	อาทิ	ค่าจ้างเตรียมดิน	ค่าจ้างในการปลูก	

ดแูลรกัษา	เกบ็เกีย่วหรอืคา่แรงงานในการเลีย้งสำาหรบัปศสุตัว	์ได้แกก่ารผสม

อาหารการขนอาหารเตรียมและให้อาหาร-นำ้าทำาความสะอาดโรงเรือนให้ยา

รักษาโรคทำาวัคซีนดูแลรักษาค่าแรงงานในการรีดนมโค	เป็นต้น

  1.2)	ค่าวัสดุอาทิ	 ค่าพันธุ์	 ค่าปุ๋ย	 ยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช	 ค่านำ้า

มันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรที่ดำาเนินการในกิจกรรมการผลิต

พืชนั้น	โดยเกษตรกรดำาเนินการเองไม่ได้จ้าง	ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้น

เปลือง	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรของเกษตรกรเอง	กรณีของปศุสัตว	์จะ

ประกอบด้วย	ค่าพันธุ์สัตว์	ค่าอาหารสัตว์	ค่ายาป้องกันและรักษาโรค	ค่านำ้า

มันเชื้อเพลิงค่าวัสดุสิ้นเปลือง	และ	ค่าซ่อมแซมโรงเรือนอุปกรณ์

  1.3)	ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน	โดยคิดจากต้นทุนผันแปรและใช้อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ดังนั้น	 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน	 หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การประเมินการลงทุนในมูลค่าปัจจัยผันแปรท้ังหมดในช่วงหรือรุ่นการผลิต

หนึ่งๆซึ่งมูลค่าปัจจัยที่นำามาใช้ในการผลิต	 ต้องเสียโอกาสที่จะนำาไปใช้ในกิจ

กรรมอื่นๆเช่น	ฝากธนาคาร	หรือให้กู้ยืม

	 2)	ต้นทุนคงที	่หมายถึง	ค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละช่วง	หรือรุ่นการ

ผลิตหนึ่งๆ	เป็นการผลิตระยะสั้น	ปัจจัยที่ใช้ประกอบการผลิตจึงมีสภาพคงที่

ปัจจัยเหล่านี้จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได้	 ไม่ว่าจะมีการผลิต

มากหรือผลิตน้อย	หรือไม่มีการผลิตเลยก็ตาม	ปัจจัยการผลิตชนิดนี้จะยังคง

มีอยู่	และเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที	ประกอบด้วย

  2.1)	คา่เชา่ทีด่นิ/คา่ใชท้ีด่นิ	แมไ้มม่กีารเชา่	(เปน็ทีด่นิของเกษตรกร)	

ก็ต้องประเมินค่าเช่าให้กับเกษตรกรเจ้าของที่ดินด้วย	

  2.2)	ค่าเสือ่มราคาอปุกรณก์ารเกษตร	เปน็การคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากการประเมิน	โดยกระจายมูลค่าของทรัพย์สินที่ซื้อไว้ใช้งานไปสู่แต่ละช่วง

การผลิตต่างๆ	ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น	และแสดงมูลค่าไม่เป็น

เงินสดโดยใช้วิธีคำานวณแบบเส้นตรง	(Straight	Line	Method)	คือเฉลี่ยเท่า

กนัทกุปตีลอดอายกุารใชง้านในกรณปีศสุตัว์ก็ตอ้งนำามาคำานวณคา่เสือ่มราคา

ด้วยเช่นกัน	ได้แก	่โคนม	

  2.3)	ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร	(อายุใช้งาน	1	ปี

ขึ้นไป)	เป็นการคิดค่าใช้จ่ายที่ประเมินขึ้นจากการนำาเอาทรัพย์สินต่างๆ	เช่น	

เครือ่งมอือปุกรณก์ารเกษตร	โรงเรอืน	สิง่กอ่สรา้ง	มาคดิคา่เสยีโอกาสทีจ่ะได้

รับผลตอบแทนจากการนำาอปุกรณก์ารเกษตรไปใชใ้นกจิกรรมอืน่ๆ	ซึง่อตัราคา่

เสยีโอกาสทีใ่ชป้ระเมนินัน้จะใชเ้ปน็อตัราดอกเบีย้เงนิกูใ้นกรณปีศสุตัวก์ต็อ้งนำา

มาคำานวณค่าเสียโอกาสด้วยเช่นกันได้แก่	โคนม	อนึ่ง	ในการคำานวนค่าเสื่อม

และค่าเสยีโอกาสเงนิลงทนุอปุกรณก์ารเกษตร	ตอ้งเปน็ขอ้มลูชดุเดยีวกนั	และ

ในกรณีทีม่กีารจา่ยคา่จา้งแรงงานทีไ่ดร้วมเคร่ืองมอือปุกรณก์ารเกษตรไปแลว้	

จะไม่นำาเครื่องมือนั้นมาคิดค่าเสื่อมราคา	และค่าเสียโอกาสอีก	เพราะเท่ากับ

เป็นการคิดซ้ำาซ้อน

   2.4)	ต้นทุนการผลิตก่อนให้ผล	เป็นรายการหนึ่งในโครงสร้าง

ตน้ทนุการผลติ	เฉพาะไมผ้ลไมย้นืตน้	เปน็การคดิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตัง้แตเ่ตรยีม

ดินจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นครั้งแรก	

	 3)	ต้นทนุรวม	หมายถงึ	คา่ใชจ้า่ยหรอืมลูค่าการใชปั้จจยัการผลิตในทาง

เศรษฐศาสตรท้ั์งประเภทปัจจยัผนัแปรและปัจจยัคงท่ีท่ีนำามาใช้ในการประกอบ

การผลติเพือ่ให้การผลิตดำาเนินการไปจนส้ินสุดขบวนการผลิตในชว่งเวลาหรอื

รุ่นการผลิตหนึ่งๆ	ที่กำาหนดหรือต้นทุนการผลิต	เท่ากับ	ต้นทุนผันแปร	บวก

ด้วย	ต้นทุนคงที	่นั่นเอง

	 4)	ตน้ทนุรวมตอ่หนว่ย	หมายถึงตน้ทนุการผลติ	หารดว้ย	ผลผลติตอ่ไร	่ 

มีหน่วยเป็น	ตัน	หรือกิโลกรัม

	 อนึ่ง	 ในการคำานวณต้นทุนการผลิตปศุสัตว์จะมีบางรายการที่เป็น

ผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์	สามารถนำามาคำานวณเป็นรายได้จากการเลี้ยง

ปศุสัตว์ชนิดนั้นๆ	ได้แก	่มูลค่าสัตว์ปลดระวาง	มูลสัตว์	ถุงอาหาร	โดยจะนำา

รายการดังกล่าวมาหักออกจากต้นทุนการผลิตทั้งหมด	(ค่าใช้จ่าย)	

   -	มูลค่าสัตว์ปลดระวางหมายถึงราคาตัวสัตว์ที่ใช้งานหรือให้ผลผลิต

มาระยะหนึง่แลว้ปลดระวางหรอืคดัออกขายเนือ่งจากใหผ้ลผลติไมคุ่ม้คา่ใชจ้า่ย	

เช่น	แม่ไก่ไข่
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   -	ผลพลอยไดจ้ากการเลีย้งสตัว	์หมายถงึ	ผลผลิตรองทีไ่มใ่ชผ่ลผลติหลกั

จากการเลีย้งปศสุตัว์ชนดินัน้	เชน่	มลูสตัวท์ีข่ายไดข้องรุน่นัน้ๆ	ถงุอาหารสตัว	์ 

เป็นต้น

 5.2.4	ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลต้นทุนก�รผลิต	

 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ดำาเนนิการสำารวจขอ้มูลการเปลีย่นแปลง

อัตราค่าจ้างแรงงานและราคาวัสดุในแหล่งผลิตที่สำาคัญ	ปีละ	4	ครั้ง	สำาหรับ

ด้านพืช	หรือเป็นรายไตรมาส	ในเดือน	มีนาคม	มิถุนายน	กันยายน	และ	

ธันวาคม	 ส่วนด้านปศุสัตว์และประมงมีการสำารวจข้อมูลเป็นรายเดือนเพื่อ

นำาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ข้อเท็จจริงในพื้นที่และเพื่อเผยแพร่ต่อไป

	 5.2.5	กระด�นเศรษฐี	เพื่อเกษตรกรไทย

	 วัตถุประสงค์:	เพื่อเป็นเครื่องมือสำาหรับเกษตรกร	ใช้คำานวณต้นทุนผล

ตอบแทนในการผลิตสินค้าเกษตรของตนเอง	ด้วยตนเอง	ง่าย	และรวดเร็ว

	 แนวคดิ:	เกษตรกรมีทีด่นิหนึง่แปลง	ผลิตสนิคา้เกษตรชนิดหน่ึง	และบนัทกึ

ค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอนการผลิต	ทั้งค่าจ้างค่าแรง	ค่าวัสดุ	ตั้งแต่เตรียมดิน

จนถงึเกบ็เกีย่วผลผลติ	จนได้ผลผลติและนำาไปขาย	เกษตรกร	สามารถคำานวณ

รายไดห้รอืผลตอบแทนจากการผลตินัน้ไดด้ว้ยตนเอง	และสามารถวเิคราะหไ์ดว้า่	 

สินค้าที่ตนผลิตในพื้นที่นั้นเหมาะสม	และได้ผลตอบแทนดีหรือไม่เมื่อเทียบกับ

การผลิตสินค้าชนิดอื่น	

 ขั้นตอนวิธีก�ร:	

  ❖ ระบุชนิดสินค้าที่จะคำานวณต้นทุน	 และผลตอบแทนการผลิต	 

ในช่องชนิดสินค้า

  ❖ ข้อ	ก.	ระบุพื้นที่เพาะปลูก	แปลงที่จะคำานวณ	โดยระบุจำานวน	

(ไร่)	และให้ระบุว่าเป็นที่ดินของตนเอง	หรือที่เช่า

  ❖ ข้อ	ข.	ระบุผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแปลงนี้ถ้าเก็บเกี่ยวแล้ว	หรือ

ถ้ายังไม่ถึงกำาหนดเก็บเกี่ยวให้ใช้ผลผลิตในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาเป็นตัวแทน 

โดยต้องระบุหน่วยว่าเป็น	ตัน	หรือ	กิโลกรัม

  ❖ ข้อ	 ค.	 ระบุราคาท่ีเกษตรกรขายได้จากผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้

ในแปลงนั้น	โดยระบุด้วยว่า	ขายได้ราคาเท่าไร	(บาทต่อหน่วย)	บาทต่อตัน	

หรอืบาทตอ่กโิลกรมั	กรณใีชผ้ลผลติฤดกูาลผลติทีผ่า่นมากใ็หใ้ชร้าคาทีข่ายได้

ตอนนั้น

  ❖ การบันทึกค่าใช้จ่ายของแปลงผลผลิตนั้น

	 	 	 ข้อ	1	 ให้จดบันทึก	 ค่าแรง/ค่าจ้าง	 ที่ดำาเนินการในแต่ละ

ขั้นตอนการผลิต	 ทั้งค่าแรงเตรียมดินค่าแรงปลูก

ดูแลรักษา	 ใส่ปุ๋ย	 ฉีดพ่นยาสารเคมีป้องกัน/ปราบ

วัชพืชศัตรูพืช	 ตรวจดูแลแปลงเหมารวมทั้งฤดูกาล

ผลิตรวมทั้งค่าแรงเก็บเกี่ยวผลผลิต	 เมื่อรวมค่าแรง 

ทกุรายการในวงเลบ็1	ถึง	6	จะได้คา่แรงรวม	ท้ังหมด

ของแปลงผลิตนั้นใส่ไว้ในช่องรวม	(บาท)

	 	 	 ข้อ	2	 ใหจ้ดบนัทึก	ค่าวสัดุ	ท่ีใชจ้รงิในแปลงน้ัน	ทัง้ค่าพนัธุ	์

ปุ๋ยเคมี	ปุ๋ยอินทรีย	์มูลสัตว์	สารเคมี	ค่าซ่อมแซม

อปุกรณ์ทีมี่ไวใ้ช้ในแปลงผลตินัน้	ถา้กจิกรรมใดมีการ

จ้างโดยผู้รับจ้างนำาเครื่องจักรมาเองคิดค่าจ้างเหมา

จะไม่ถือว่าใช้เครื่องจักรนั้น	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ใน

กิจกรรมการผลิตในแปลงนั้น	อาท	ิรองเท้า	ถุงมือ	

หมวก	ฯลฯ	สว่นค่าใช้จา่ยอืน่	ๆ 	เช่นค่าอาหารเครือ่ง

ดื่มเลี้ยงแขก	 เป็นต้น	 เม่ือรวมค่าวัสดุทุกรายการ	 

ในวงเลบ็	1	ถึง	7	จะได้ค่าวสัดุรวมของแปลงผลติน้ัน	 

(บาท)

	 	 	 ข้อ	3	 การคำานวณค่าเสียโอกาส	จากเงินลงทุนของตนเอง	

จากแนวคดิทีว่า่หากเกษตรกรไมไ่ดน้ำามาผลติ	สนิคา้

น้ันและเอาไปใชจ่้ายลงทุนทางอืน่ก็จะได้ผลตอบแทน

จากเงินลงทุนนั้นคำานวณได้โดยนำาผลรวมค่าใช้จ่าย

ในข้อ	1	และข้อ	2	คูณด้วย	ระยะเวลาหรือจำานวน

เดอืนทีเ่พาะปลกูจนเก็บเก่ียว	คณูดว้ย	อัตราดอกเบีย้

เงินกู้ต่อปี
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	 	 	 ข้อ	4	 คา่เชา่ทีด่นิ	คดิคา่เชา่ตอ่ฤดกูาลผลติ	ถ้าเปน็ทีด่นิของ

ตน้เองใหค้ดิเป็นคา่ใช้ท่ีดนิโดยประเมนิเทยีบเคยีงกบั

ค่าเช่าที่มีการเช่ากันในพื้นที่

	 	 	 ข้อ	5	 กรณีไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 การคำานวณต้นทุนการผลิต

เฉลี่ยต่อปี	 จะคำานวณได้จากปีที่ให้ผลผลิตแล้วโดย

จะนำาต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผล(ต่อไร่)	 ที่คำานวณจาก

ต้นทุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปีปลูกจนถึงปีก่อน	ให้ผลผลิต	

ทั้งค่าเตรียมดินขุดหลุม	 ค่าต้นพันธุ์	 ค่าปลูก	 ค่า

ดูแลรักษาตลอดช่วงจนถึงปีก่อนให้ผลผลิตที่เป็น

ค่ากลางของ	 สศก.	 ตามแต่ละชนิดสินค้า	 คูณด้วย	 

เน้ือที่ปลูกแปลงน้ัน	 (เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่ง

ยากในการคำานวณของเกษตรกร)	 ซึ่งถ้าเป็นพืชไร่

จะไม่ต้องคำานวณ	ในส่วนนี้เพราะค่าใช้จ่ายเสร็จสิ้น

ในแต่ละฤดูกาลผลิต

	 	 	 ข้อ	6	 ตน้ทนุรวมทัง้แปลง	(บาท)	เป็นผลรวมจากคา่ใชจ้า่ย

ใน	ข้อ	1	ถึง	ข้อ	5	กรณีข้าว	พืชไร่	ให้คำานวณ

รวมเฉพาะ	ข้อ	1	ถึง	ข้อ	4	

	 	 	 ข้อ	7	 ต้นทุนต่อไร่	(บาท)	คำานวณโดยนำาผลรวมต้นทุนทั้ง

แปลงใน	ข้อ	6	หารด้วย	ข้อ	ก

	 	 	 ข้อ	8	 ตน้ทนุตอ่หนว่ย	คำานวณโดยนำาผลรวมตน้ทนุทัง้แปลง

ใน	ข้อ	6	หารด้วย	ข้อ	ข	ถ้าระบุผลผลิตใน	ข้อ	ข	

เป็นตัน	หรือเป็นกิโลกรัม	ต้นทุนต่อหน่วยในข้อนี้ก็

จะเป็น	บาทต่อตันหรือบาทต่อกิโลกรัมตามลำาดับ	

	 	 	 ข้อ	9	 รายได้ต่อไร่	(บาท)	คำานวณโดย	นำารายได้รวมทั้ง

แปลงที่ได้จาก	ข้อ	10	หารด้วย	ข้อ	ก

	 	 	 ข้อ	10	 รายไดร้วมทัง้แปลง	(บาท)	คำานวณไดโ้ดย	นำาผลผลติ

ใน	ข้อ	ข	คูณด้วย	ราคา	ใน	ข้อ	ค

	 	 	 ข้อ	11	 ผลตอบแทนทั้งแปลง	(บาท)	คำานวณได้โดย	นำาราย

ไดร้วมทัง้แปลงใน	ข้อ	10	ลบดว้ย	ต้นทนุ	ทัง้แปลง

ใน	ข้อ	6

	 	 	 ข้อ	12	 ผลตอบแทนต่อไร	่(บาท)	คำานวณได้โดย	นำารายได้

ต่อไร่ใน	ข้อ	9	ลบด้วย	ต้นทุนต่อไร่ใน	ข้อ	7

ท่�นอยู่ในสถ�นะใด

 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คำานวณได	้จากกระดานเศรษฐ	ีในข้อ	11	

ผลตอบแทนต่อไร	่หรือ	ข้อ	12	ผลตอบแทนทั้งแปลง	สามารถวิเคราะห์ได้	

ดังนี้

 ➲	 ถ้าผลตอบแทน	 เป็น	 บวก	 แสดงว่า	 การผลิตสินค้านั้น 

  มีกำาไร	ท่านจะเป็นเศรษฐี

 ➲	 ถ้าผลตอบแทน	 เป็น	 ลบ	 แสดงว่า	 การผลิตสินค้านั้นขาดทุน	 

  ท่านมีโอกาสจะยากจน

 ➲	 ถ้าผลตอบแทน	 คงที่	 แสดงว่า	 รายจ่ายเท่ากับรายได้	 ท่าน 

  ยังพอจะพัฒนาให้มีกำาไรได้
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5.3   การพยากรณ์

	 งานพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร	 เป็นงานตามนโยบายของสำานักงาน

เศรษฐกจิการเกษตร	เพือ่ใหผู้บ้รหิารและผูใ้ชท้ัว่ไปมขีอ้มลูสำาหรบัการวางแผน

ตลอดจนกำาหนดนโยบายทางการค้า	 เป้าหมายการส่งออก	 นโยบายการ

ผลิตเป็นต้น	 เนื่องจากการสำารวจข้อมูลการเกษตรในแต่ละปีเพาะปลูก	 ศูนย์

สารสนเทศการเกษตรจะดำาเนนิการในระยะเวลาทีม่กีารเพาะปลกูไปแลว้ประมาณ

ร้อยละ	40	หรือในระยะเก็บเกี่ยว	ผลสำารวจจึงมักล่าช้าไม่ทันความต้องการ	

ดงันัน้	จึงจำาเป็นตอ้งทำาการพยากรณข์อ้มูลลว่งหนา้	ทัง้พชืและปศสุตัวใ์นราย

ละเอียดที่เกี่ยวข้อง	ได้แก	่เนื้อที่เพาะปลูก	ผลผลิตต่อไร	่ผลผลิต	จำานวนตัว

และปริมาณการผลิตปศุสัตว	์โดยจัดทำาเป็นระดับจังหวัด	รายไตรมาส	ซึ่งใน

แตล่ะไตรมาสอาจมกีารปรับค่าพยากรณบ์า้งตามสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป	 

เช่น	สภาพดินฟ้าอากาศ	ปริมาณนำ้าฝน	ราคา	นโยบายภาครัฐ	เป็นต้น

	 1)	วิธกี�รพย�กรณ	์สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรใชข้อ้มลูหรอืตวัแปร

ที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลผลิตต่อไร	่ หรือเนื้อที่เพาะปลูก	 

ซึ่งต้องใช้สถิติข้อมูลย้อนหลัง	 รวม	 20	 ปี	 ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย	 

ปรมิาณนำา้ฝนจากกรมอตุนุยิมวทิยา	ราคา	ณ	ไรน่า	นโยบายภาครฐัและเอกชน	 

พนัธุข์า้ว	การบำารงุรกัษา	สภาพภูมอิากาศและภยัธรรมชาต	ิเพือ่หาปรมิาณและ

รปูแบบความสมัพนัธก์บัผลผลติตอ่ไร	่แลว้นำามาสรา้งสมการพยากรณท์างสถติ	ิ

  ขอ้มลูผลผลติตอ่ไรแ่ละเนือ้ทีเ่พาะปลกูทีน่ำามาใชใ้นการพยากรณเ์ปน็

ข้อมูลจากผลการสำารวจ	โดยการสำารวจใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร	และวิธี

การตั้งแปลงทดสอบผลผลิต	(Crop	Cutting)	ซึ่งเป็นข้อมูลจากการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตจริงในนาข้าวของเกษตรกร	จากทั้งแปลงที่มีผลผลิตสูงและตำ่า	นำามา

คำานวณเป็นค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อไร่ในระดับจังหวัด	 และเป็นข้อมูลที่ได้รับ

ความเหน็ชอบแลว้จากคณะกรรมการพฒันาคณุภาพขอ้มลูดา้นการเกษตร	ซึง่

ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากกรมส่งเสรมิการเกษตร	กรมการข้าว	กรมชลประทาน	

กรมวิชาการเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
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	 2)	 ก�รวิเคร�ะห์ค่�พย�กรณ์	 เมื่อได้ค่าพยากรณ์ด้วยวิธีการคำานวณ

จากสมการพยากรณ์แล้ว	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังได้มีการสำารวจ

ภาวะการผลิตในแหล่งผลิตสำาคัญ	 โดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร	 เพื่อนำามา

ปรับค่าพยากรณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในพื้นที่มากขึ้น

	 3)	ก�รพิจ�รณ�ข้อมูลพย�กรณ์ก่อนก�รเผยแพร	่เมื่อได้ค่าพยากรณ์

แล้ว	 ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจะส่งผลพยากรณ์เบื้องต้นให้แก่สำานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรท่ี	 1-12	 หรือหน่วยงานในท้องถิ่น	 เพื่อให้ข้อคิดเห็น	

หากไม่เห็นด้วย	 จะดำาเนินการปรับค่าพยากรณ์อีกครั้งหนึ่ง	 แล้วจึงนำาเสนอ

ในท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อพิจารณา	

ก่อนการเผยแพร่	

	 4)	ก�รปรับค่�พย�กรณ์ร�ยไตรม�ส	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จะมกีารตดิตามสถานการณก์ารผลติ	และจะปรบัคา่พยากรณเ์ปน็รายไตรมาส	

หากพบว่ามีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อค่าพยากรณ์อย่างมีนัย

สำาคญั	เน่ืองจากในชว่งไตรมาสแรกทีพ่ยากรณเ์ปน็ชว่งทีเ่กษตรกรยงัไมเ่ริม่เพาะ

ปลูกข้าว	จะพยากรณ์ภายใต้สมมติฐานว่าสภาพภูมิอากาศปกติ	หลังจากนั้น

ในระหว่างฤดปูลกูและเก็บเกี่ยว	หากเกษตรกรประสบภยัแลง้	ภาวะฝนทิง้ช่วง	 

อุทกภัย	แมลงหรือศัตรูพืชระบาด	ทำาให้ต้นข้าวเสียหาย	เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

น้อยลง	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จะปรับลดค่าผลผลิตต่อไร่ลง	 โดย

ใช้สมการพยากรณ์ทางสถิติ	 และใช้ข้อมูลจากการสำารวจภาวะการผลิตรวม

ทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ	 แล้วนำาผลพยากรณ์ที่ปรับใหม่ของแต่ละไตรมาส	 

สง่ใหห้นว่ยงานในพืน้ทีใ่หข้อ้คดิเหน็	และนำาเสนอคณะกรรมการพฒันาคณุภาพ

ขอ้มลูดา้นการเกษตรเพือ่พจิารณา	ก่อนการเผยแพร	่เช่นเดยีวกบัไตรมาสแรก

	 5)	ก�รสำ�รวจภ�วะก�รผลิตสินค้�เกษตรแบบเรง่ดว่น	(Rural	Rapid	

Appraisal)	สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร	สำารวจภาวะการผลติสนิคา้เกษตร	

โดยการสมัภาษณเ์กษตรกร	จากจดุสงัเกตทีเ่ปน็แหลง่ผลติทีส่ำาคัญ	เพือ่นำาขอ้มลู

ทีไ่ดม้าวเิคราะหส์ถานการณ์การผลติสนิคา้เกษตรให้ถกูตอ้งแมน่ยำา	และนำามา

ใช้อธิบายทิศทางการเพิ่มขึ้น	หรือลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก	เนื้อที่ให้ผล	และ

ผลผลิตต่อไร่	รวมทั้งเหตุผลและสภาพการผลิตต่างๆ	ที่มีแหล่งอ้างอิง	ซึ่งการ

สำารวจดังกล่าวใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตามสถานการณ์

การผลติ	และระบพุกิดัของจดุสงัเกตทีจ่ะตอ้งตรวจสอบเปน็ประจำา	เพ่ือเปรยีบ

เทียบสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

	 6)	คว�มแม่นยำ�ของค่�พย�กรณ์	การตรวจสอบความถูกต้อง	แม่นยำา

ของผลพยากรณส์ำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร.	ได้เปรยีบเทยีบผลการพยากรณ์

กับผลการสำารวจ	 ตั้งแต่ปีเพาะปลูก	 2530/31	 ถึง	 2554/55	 ในระดับ

ประเทศ	เปน็รายไตรมาส	พบว่าผลพยากรณข์องเนือ้ทีเ่พาะปลกู	และปรมิาณ

ผลผลิตรวมทั้งประเทศ	ปรากฏว่า	ร้อยละความคลาดเคลื่อนมีค่าอยู่ระหว่าง

ร้อยละ	2	ถึง	ร้อยละ	10	เท่านั้น	
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การติดตามสถานการณการผลิต และระบุพิกัดของจุดสังเกตท่ีจะตองตรวจสอบเปนประจํา เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี 

6) ความแมนยําของคาพยากรณ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ไดเปรียบเทียบผลการพยากรณกับผลการสํารวจ ตั้งแตปเพาะปลูก 
ถึง 2554/55 ในระดับประเทศ เปนรายไตรมาส พบวาผลพยากรณของเน้ือที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิต
รวมทั้งประเทศ ปรากฏวา รอยละความคลาดเคลื่อนมีคาอยูระหวางรอยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างสมการพยากรณ์

รวบรวมข้อมูลและสถติย้ิอนหลงั

วิเคราะห์ผลพยากรณ์

 คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

การติดตามสถานการณการผลิต และระบุพิกัดของจุดสังเกตท่ีจะตองตรวจสอบเปนประจํา เพื่อเปรียบเทียบ

ความแมนยําของคาพยากรณ การตรวจสอบความถูกตอง แมนยําของผลพยากรณ
ไดเปรียบเทียบผลการพยากรณกับผลการสํารวจ ตั้งแตปเพาะปลูก 

ในระดับประเทศ เปนรายไตรมาส พบวาผลพยากรณของเน้ือที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิต
รวมทั้งประเทศ ปรากฏวา รอยละความคลาดเคลื่อนมีคาอยูระหวางรอยละ 2 ถึง รอยละ 10 

ภาพที่ 4  ขั้นตอนการพยากรณขอมูล 

างสมการพยากรณ์ 

รวบรวมข้อมูลและสถติย้ิอนหลงั 
ผลการสํารวจขอ้มลู  
 ปรมิาณนําฝน ปรมิาณนําในเขือน รายเดอืน   
 ราคาสนิคา้เกษตร 
 ผลการสํารวจภาวะการผลติ 
 นโยบายภาครัฐและเอกชน 
 ภาพถ่ายดาวเทยีม 
 ตน้ทนุการผลติ 
ปรมิาณนํ าฝนและสถติิย้อนหลงั 

เผยแพร่ข้อมูล

ปรับค่าพยากรณ์ เมือมี
สถานการณ์เปลียนแปลง

ภัยธรรมชาต ิฝนแลง้ อทุกภัย วาตภัย ฯ
 การเปลียนแปลงนโยบาย 
 การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
ฯลฯ 
ปรมิาณนํ าฝนและสถติิย้อนหลงั

ส่งผลพยากรณ์ให้หน่วยงาน
ในท้องถินพจิารณา

วิเคราะห์ผลพยากรณ์ 

คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)  

30 

การติดตามสถานการณการผลิต และระบุพิกัดของจุดสังเกตท่ีจะตองตรวจสอบเปนประจํา เพื่อเปรียบเทียบ

การตรวจสอบความถูกตอง แมนยําของผลพยากรณ
ไดเปรียบเทียบผลการพยากรณกับผลการสํารวจ ตั้งแตปเพาะปลูก 2530/31 

ในระดับประเทศ เปนรายไตรมาส พบวาผลพยากรณของเน้ือที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิต
10 เทาน้ัน  

 

มี
สถานการณ์เปลียนแปลง 
ภัยธรรมชาต ิฝนแลง้ อทุกภัย วาตภัย ฯ 

การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  

สถติิย้อนหลงั 

ส่งผลพยากรณ์ให้หน่วยงาน
ในท้องถินพจิารณา 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพยากรณ์ข้อมูล

6. หลักเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลสถิติ

	 ในการใชข้อ้มลูสถติจิำาเปน็จะตอ้งศกึษาภมูหิลงัหรอืความเปน็มาของขอ้มลู

สถิติทีจ่ะนำามาใช้เพื่อสามารถตัดสินใจไดว้่าจะใช้ขอ้มูลใดหรอืเชื่อถือขอ้มูลทีม่ี

อยู่มากน้อยเพียงใดการใช้ข้อมูลสถิติ	 มีหลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้ข้อมูลควรพิจารณา	

ดังนี้

6.1  คำาจำากัดความและคำานิยาม (Definition and Concept) 

	 ในการผลิตข้อมูลจำาเป็นต้องกำาหนดความหมายหรือคำาจำากัดความหรือ

คำานิยามของคำาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้รู้ขอบเขตของข้อมูลสถิติ 

ซึ่งข้อมูลสถิติเรื่องเดียวกันอาจแตกต่างกันได้เนื่องมาจากคำานิยาม	/คำาจำากัด

ความทีใ่ชไ้มเ่หมอืนกัน	เช่น	คำาวา่	“	รายได้	“	อาจหมายถึงรายไดท่ี้เป็นตวัเงนิ 

อย่างเดียว	หรือรายได้ที่เป็นทั้งตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน	เป็นต้น

6.2  การจัดจำาแนกข้อมูล (Classification) 

	 เป็นการจัดประเภทข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล	 การจัดจำาแนกข้อมูล

ควรเป็นไปตามมาตรฐานสากล	เช่น	การจัดจำาแนกตามอาชีพ	อุตสาหกรรม	

การศึกษา	อายุ	เป็นต้น	ข้อมูลสถิติในเรื่องเดียวกัน	ถ้ามีการจำาแนกข้อมูลที่

เป็นมาตรฐานเดียวกันจะสามารถเปรียบเทียบกันได้

6.3  ระเบียบวิธีสถิติ (Statistical Methodology) 

	 เป็นระเบียบวิธีการผลิตข้อมูล	 เช่นวิธีการสำารวจซึ่งต้องอาศัยระเบียบ

วิธีการสุ่มตัวอย่าง	 สำาหรับแผนแบบการสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกตัวอย่าง	 

มหีลายวธิ	ีและแต่ละวธิจีะทำาให้ได้ค่าประมาณ	(ผลการสำารวจ)	ทีแ่ตกต่างกันไป	 

ดงันัน้ขอ้มลูในเรือ่งเดยีวกนั	ถา้ใชร้ะเบยีบวธิแีตกตา่งกนัขอ้มลูสถติแิละผลการ

สำารวจจะแตกต่างกันตามไปด้วย
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6.4  คาบเวลาที่ข้อมูลอ้างถึง (Reference period) 

	 ในการจัดทำาสถิติคาบเวลาที่ข้อมูลอ้างถึงมีความสำาคัญมาก	 เพราะจะ

ทำาให้ทราบว่าข้อมูลสถิติที่รวบรวมได้เป็นของช่วงเวลาใด	หรืออ้างอิงขณะใด

เช่น	คาบเวลาที่ข้อมูลอ้างถึงของสถิติจำานวนประชากรของโครงการสำามะโน

ประชากรและเคหะ	พ.ศ.	2553	คือ	วันที่	1	เมษายน	2553	ทั้งนี้คาบเวลา

ที่ข้อมูลอ้างถึง	กับคาบเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลอาจแตกต่างกันหรือเป็นช่วง

เวลาเดียวกันก็ได้

6.5  คุ้มรวม (Coverage) 

	 ในการจัดทำาสถิติจำาเป็นต้องกำาหนดคุ้มรวม	 เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบ

ถึงขอบเขตของข้อมูลว่าครอบคลุมแค่ไหน	เช่น	คุ้มรวมของครัวเรือนเกษตร

โครงการสำารวจการเปลี่ยนแปลง	 ทางการเกษตร	 พ.ศ.	 2554	 หมายถึง	 

ครัวเรือนเกษตรที่มีเน้ือท่ีเพาะปลูกตั้งแต่	 2	 ไร่ขึ้นไป	 หรือเลี้ยงปศุสัตว์ 

ตามประเภทหรือจำานวนที่กำาหนด	หรือ	มีรายได้ต่อปีจากการขายผลิตภัณฑ์

เกษตรตั้งแต่	6,000	บาทขึ้นไป	เป็นต้น

7. การเผยแพร่ข้อมูล

	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 มีการ 

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	ในหลายรูปแบบ	ได้แก่

7.1  เอกสารเผยแพร่ (Hard Copy) 

	 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรไดร้วบรวมจดัทำาสารสนเทศตา่งๆ	เป็นเอกสาร 

เพือ่เผยแพร่แก่ผูใ้ชข้อ้มลูเป็นประจำา	เอกสารดงักล่าวได้แก่	สถิติการเกษตรแห่ง

ประเทศไทย	สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า	คำานิยามข้อมูลสถิติ

การเกษตร	ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำาคัญ	ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตร

ของประเศไทย	 โดยสามารถติดต่อขอรับเอกสารที่สนใจได้ที่ส่วนปฏิบัติการ

ข้อมูลการเกษตร	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	(ฟรี)	หรือดาวน์โหลดเอกสาร

บนเว็บไซด์	www.oae.go.th		

          คำ�นิยาม
ข้อมูลสถิติการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ 405 
http://www.oae.go.th

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำาน
ิยามข้อมูลสถิติการเกษ

ตร 
เอกสารสถิติการเกษ

ตร เลขท
ี่ 4

0
5

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย

สถิติการเกษตรแห่งประเทศไทย		 คำานิยามข้อมูลสถิติการเกษตร

สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า
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7.2 เว็บไซต์ 

	 เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ	ผ่านทางเวบ็ไซตข์องสำานกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร	 www.oae.go.th	 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลที่มีรายละเอียดและ

ข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่าเอกสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่	 นอกจากนี้ยังสามารถ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยส่งอีเมลล์มาที่	prcai@oae.go.th	หรือ	www.oae.go.th	

เมนู	ถาม-ตอบ

7.3  การให้บริการข้อมูล ผ่านตู้ KIOSK 

	 หรือตู้บริการข้อมูลเพื่อเกษตรกรในแบบระบบหน้าจอสัมผัส	 (Touch	

Screen)	เพ่ือเผยแพรบ่รกิารขอ้มลูขา่วสารนโยบายมาตรการดา้นการเกษตรที่

มีประสทิธภิาพรวดเรว็กระจายอย่างท่ัวถงึในระดบัท้องท่ีใหเ้กษตรกรรบัทราบ

ข้อมูลและสามารถนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจรวมทั้งสามารถ

ส่ือสารไดส้องทางระหวา่งเกษตรกรกบัภาครฐัโดยมุง่หวงัใหเ้กษตรกรมคีวามรู้

เปรยีบเสมอืนอาวธุทางปญัญาในโลกปจัจบุนัในระยะแรกไดร้ว่มมอืกบัธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ติดตั้งตู	้Kiosk	ที่สาขาของ

ธนาคาร

	 ข้อมูลที่ให้บริการ	ได้แก่	

	 1)	ราคาสินค้าเกษตร	 ทั้งพืช	 ปศุสัตว์และประมง	 เป็นข้อมูลราคาที่

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

ตลาดล่วงหน้า
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	 2)	ต้นทุนการผลิต	

	 3)	การผลติสนิคา้เกษตร	นำาเสนอปรมิาณการผลติ	สถานการณก์ารผลติ 

และการตลาด	

	 4)	ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงาน	 นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ	

การถือครองและการใช้ที่ดิน	รายได้	รายจ่าย	หนี้สิน	ทรัพย์สินของครัวเรือน

เกษตร

	 5)	ทะเบียนเกษตรกร	แสดงรายละเอียดในภาพรวม	ได้แก่	จำานวนผู้ขึ้น

ทะเบียน	เนื้อที่เพาะปลูกในระดับตำาบล	อำาเภอ	จังหวัด	รวมทั้งเกษตรกรยัง

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนรายบุคคลได้

	 6)	ความรูแ้ละข่าวสารการเกษตร	ได้แกค่วามรูด้า้นเทคโนโลยกีารเกษตร	

ข่าวด่วน	ข่าวเตือนภัย	ทั้งในรูปแบบข้อความและคลิปวีดีโอ

	 7)	ข้อมูลมาตรการและนโยบายภาครัฐ



7.4 กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส 

 1) กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส 
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ถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คามาตรฐาน 

 คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

แผนท่ี 

คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)  
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ถัดไป


2) กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมใชงานคร้ังแรก 

 คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส สําหรับผู Login 

 

เคยใชงาน 

คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)  
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	 2)	การจัดการการคำานวณต้นทุน	สำาหรับผู้	Login
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7.5 การติดต่อขอรับบริการข้อมูล

	 1)	ผู้รบับรกิารสามารถตดิตอ่โดยตรงไดท้ี	่สว่นปฏบิตักิารขอ้มลูการเกษตร	

ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร	สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ภายในมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	

	 2)	ผู้รับการติดต่อทางโทรศัพท์	หมายเลข	0-2561-2870	

	 3)	ผูรั้บบรกิารตดิตอ่ทาง	E-mail	:	prcai@oae.go.thหรอื	www.oae.go.th	 

เมน	ูถาม-ตอบ

ภาคผนวก




