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อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตร  หมายถึง อาสาสมัครเกษตรหรือผู้แทน
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สมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
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คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

ค�าน�า

 เศรษฐกจิการเกษตรอาสาถอืเป็นบคุลากรส�าคญัทีไ่ด้รับการคดัเลอืก 
เข้ามาปฏบิตังิาน เป็นตัวแทนส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตร เรยีกโดยย่อว่า 
ศกอ. มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการท�างานของทางราชการโดยจัดท�า 
รายงานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร และท�าหน้าที่ในการถ่ายทอด
นโยบายตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้จัดท�า คู ่มือเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา เพื่อให้ ศกอ. ใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิง และท�าความเข้าใจ
ในหลักการจัดท�าข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร คู ่มือฉบับนี้ได้รวบรวม
แนวคิด หลักการตลอดจนช่องทางการรายงานผลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
จากท้องถิน่มาสูส่�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยความรวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย�า 
และสามารถตรวจสอบได้
 ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร หวังว่าคูม่อืฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ 
ในการปฏบิตังิานร่วมกนัอย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองนโยบาย 
จากทางราชการได้ทันท่วงที หากมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได ้ที่ส ่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร 
ศนูย์สารสนเทศการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตร หมายเลขโทรศพัท์ 
0 2561 2870 E-mail: prcai@oae.go.th  และ http://www.oae.go.th

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมษายน 2562

I
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คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

สารบัญ

ค�าน�า

บทที่ 1

บทที่ 2

คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

ความส�าคัญและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

1.1 คุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

2.1 ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเกษตรกร
2.2 ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร
2.3 ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายการเกษตร
2.4 ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
     เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
2.5 ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
2.6 ประโยชน์ในการพยากรณ์

1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเศรษฐกิจ  
     การเกษตรอาสา

1.2 การคัดเลือกเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

1.4 วิธีการด�าเนินงาน
1.4.1 ส�ารวจปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร พืช  
        ปศุสัตว์ และประมง

1.4.2 การส�ารวจผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการ
        ตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

1.4.4 การบันทึกข้อมูลในบัญชีฟาร์ม 
1.4.5 การปฏิบัติงานอื่น ๆ

1.4.3 การจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์
        การผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา

หน้า

1 - 10

I

11 - 14

3

12
12
13
13

13
14

5
4

6
6

7

 10
10

10

II
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คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

สารบัญ(ต่อ)

บทที่ 4

บทที่ 6

บทที่ 5

ช่องทางข้อมูลข่าวสารและงานวิจัย

Application ส�าหรับรายงานข้อมูลของ ศกอ.

เครื่องมือประกอบการตัดสินใจท�าการเกษตรส�าหรับเกษตรกร

4.1 เอกสารเผยแพร่

6.1 การรายงานราคาสินค้าเกษตร

5.1 กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส

4.3 Line @
4.2 เว็บไซต์

4.4 Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

6.3 การรายงานสถานการณ์ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร

5.2 Application “กระดานเศรษฐี (OAE RCMO)”

5.3 Application “ฟาร์ม D”

6.2 การรายงานภัยพิบัติ

6.4 การรายงานบัญชีฟาร์ม

หน้า

19 - 24 

55 - 87
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58
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45

68
80
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22
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บทที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3.1 ปริมาณการผลิต

3.5 ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

3.3 ราคา

3.7 ข้อมูลเชิงพื้นที่

3.2 ต้นทุนการผลิต 

3.6 การใช้ที่ดินทางการเกษตร (Land Use)

3.4 การพยากรณ์

15 - 18

16
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คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของ
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา 1



2

คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

         ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานราชการ อยู่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มภีารกจิเกีย่วกบัการเสนอแนะนโยบายมาตรการ
และวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รวมท้ังจัดท�าและให้บริการข้อมูล
ข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีผลผลิตสมบูรณ์ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
          จากภารกจิทีก่ล่าวมาข้างต้น ท�าให้ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรจ�าเป็น
ต้องการความร่วมมอื ในการด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์จากหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลพื้นฐานในส่วนภูมิภาคเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความร่วมมอืจากเกษตรกร ผู้มศีกัยภาพ
ในท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนในการด�าเนินงาน ในถิ่นฐานของเกษตรกรเหล่านั้น 
จึงได้มีการแต่งตัง้เศรษฐกิจการเกษตรอาสาขึ้น

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา
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คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

   เศรษฐกิจการเกษตรอาสา  หมายถึง  
เกษตรกรหรือบุคคลที่ ได ้รับการคัด
เลอืกหรอืสมคัรใจเข้ามาเป็นอาสาสมคัร 
ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตรก�าหนด 
เพือ่เป็นเครือข่าย ในการช่วยเหลือการ
ปฏิ บัติ งานของส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เรยีกโดยย่อ ว่า “ศกอ.”

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)

        เพื่อให้ได้มาซึ่ง ศกอ. ที่มีศักยภาพในท้องที่นั้น ๆ  จึงต้องมีการก�าหนดคุณสมบัติ 
เพ่ือให้ได้ ศกอ. ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างแท้จริง คุณสมบัติของ
เศรษฐกิจการเกษตรอาสามีดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(3) มีความสมัครใจและรักที่จะท�างานเป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
(4) มีความรู้อ่านออกเขียนได้
(5) มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีความเสียสละ บ�าเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 
     มคีวามสนใจและตัง้ใจ ทีจ่ะปฏบิตังิานตามบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 
     ของเศรษฐกจิการเกษตรอาสา

1.1 คุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
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คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

     ในกระบวนการคัดเลือก ศกอ. จ�าเป็นต้องท�าการพิจารณาคัดสรร รับสมคัรตาม
ระเบียบทางราชการ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือก ซึ่งคุณสมบตัขิองเศรษฐกจิ
การเกษตรอาสา คอื

(1)  ผู ้มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดไว้ข้างต้น ย่ืนใบสมัครต่อส�านักงาน 
      ตามวัน เวลา ตามประกาศของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(3)  ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายช่ือ ผู้ได้รับการคัดเลือก
    เป็นเศรษฐกิจ การเกษตรอาสาตามหลักเกณฑ์  หรือวิธีการที่ส�านักงาน  
    เศรษฐกิจการเกษตรก�าหนด

(2)  ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรจะพิจารณาความเหมาะสม ตามหลกัเกณฑ์ 
     วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก�าหนด

1.2 การคัดเลือกเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
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คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

      เมือ่ผู้สมคัรมีคุณสมบัติได้ผ่านขบวนการคัดเลือกเข้าเป็น ศกอ. แล้วจะต้องผ่าน
ขัน้ตอนการอบรมและการประชมุต่าง ๆ เพือ่ให้ทราบถึงความจ�าเป็นและความส�าคญั
ในการด�าเนนิงานของส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร ซึง่รายละเอียดการอบรมต่าง ๆ นัน้ 
ทางส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตรจะจัดการอบรมพบปะและแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร 
รวมทั้งชี้แจงนโยบายที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ให้แก่ ศกอ. ทราบเป็นระยะ 
เพื่อให้การท�างานร่วมกันระหว่างส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ ศกอ. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายจากทางราชการได้ทันท่วงที
       อย่างไรกต็าม ศกอ. มบีทบาทและหน้าทีต่่อการพฒันาการเกษตรของไทยอย่างมาก 
เป็นการสนบัสนนุการท�างานของทางราชการได้เป็นอย่างด ี ซ่ึงเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 
มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้       

(1) ส�ารวจข้อมลูการเกษตร

(2) รายงานภาวะการผลิต การตลาดและ
     ราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่

(3) รายงานสถานการณ์การผลิตทาง
    การเกษตรในพื้นท่ี

(4) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์บทบาทภารกจิ
    ของส�านักงาน

(5) ปฏิบัติงานตามที่ส�านักงานมอบหมาย

1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา
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คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

1.4.1 ส�ารวจปริมาณการผลิต สินค้าเกษตร พืช ปศุสัตว์ และประมง

        นับจดครัวเรือนผู้ผลิตสินค้าเกษตร สุ่มตัวอย่าง สัมภาษณ์ข้อมูล
จากครวัเรือนตัวอย่าง และตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง แนบนยั ของข้อมลู

1) จดัเกบ็ข้อมลูจากครัวเรอืนตวัอย่างในหมูบ้่านตวัอย่าง ตามจ�านวน
    ที่ก�าหนดของแต่ละการส�ารวจน้ัน ๆ
2) จ�านวนและชนิดสินค้าที่ต้องจัดเก็บ เป็นไปตามที่ก�าหนดใน
    แต่ละการส�ารวจ

ขั้นตอน

วิธีการ

1.4 วิธีการด�าเนินงาน
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คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

1.4.2 การส�ารวจผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
       (Crop Cutting Survey) 

ก. โดยการใช้กรอบตัวอย่าง (Frame)

กรณีสินค้าเกษตรตัวอย่าง มลีกัษณะการปลกูเป็นผนื ไม่มีการยก
ร่องหรือแปลงปลูก

1) การก�าหนดจดุเกบ็เกีย่วผลผลติ จะต้องเก็บเก่ียวจากจุดส�ารวจ 
   ที่ก�าหนดจ�านวน 2 จุด ซึ่งจะต้องเริ่มจากมุมของบิ้งนา

แสดงตัวอย่างการปฏิบัติงานส�ารวจผลผลิตต่อไร่ของข้าว

 เร่ิมต้นจากมมุล่างซ้ายมือของบ้ิงนาตวัอย่าง เดินตาม
คันนาไปทางด้านบน 30 ก้าว จากนัน้ให้เลีย้วขวาตัง้ฉากกบั
คนันาเข้าไปในบิง้นาอีก 30 ก้าว ถือเป็นจุดส�ารวจที่ 1

วิธีการ

จุดส�ารวจที่ 1

กรอบ 1

ม. X 1ม.
กรอบ 1

ม. X 1ม. จุดสํารวจที่ 2

จุดสํารวจที่ 1

เดิน 30 กาว

เดิน 30 กาว

เดิน 30 กาว

เดิน 30 กาว

จุดเริ่มตนมุมขางลาง

จุดเริ่มตนมุมขวา

ปลายนิ้วเทากาวที่ 30

ปลายนิ้วเทากาวที่ 30
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ข. โดยใช้แนวคันร่องที่ปลูก
กรณสิีนค้าเกษตรตวัอย่างมลีกัษณะการปลกูเป็นแถวเป็นแนวยกร่องปลกู

1) ก�าหนดจุดเก็บเกี่ยวผลผลิต จะต้องเก็บเกี่ยวจากจุดส�ารวจ   
    ที่ก�าหนดจ�านวน 2 จุด 

 เร่ิมต้นจากมุมล่างซ้ายมือของแปลงตัวอย่าง 
เดนิไปตามคนันา ขึน้ไปด้านบน 30 ก้าว จากนัน้ให้เลีย้วขวาตั้งฉาก
กับคันนา เดินเข้าไปในแปลงตัวอย่างอีก 30 ก้าว ถือเป็นจุด
ส�ารวจที่ 1

วธีิการ

จดุส�ารวจที ่1

 เริม่ต้นทีม่มุตรงข้ามกับบิง้นาจดุส�ารวจที ่ 1 โดยเดินตามคนันา
ลงมาด้านล่าง 30 ก้าว จากนั้นเลี้ยวขวาตั้งฉากกับคันนาไปใน
แปลงนาอีก 30 ก้าว ถือเป็นจุดส�ารวจที่ 2

จดุส�ารวจที ่2 

2)  การก�าหนดกรอบพืน้ทีเ่กบ็ตัวอย่าง ณ จดุส�ารวจ วางกรอบ
    ตัวอย่าง (Frame) ขนาด 1 x 1 เมตร โดยวางสอด
    ไปใต้ต้นข้าวและท�าการประกอบกรอบ ตวัอย่างทีละด้าน
    ไปทางด้านซ้ายมอื ให้ขนานกับคันนา

3) การเก็บเกี่ยว

- เก็บเกี่ยวรวงข้าว ทุกรวง ทุกต้น ภายในกรอบ 
  ตัวอย่าง (Frame)
- เก็บเก่ียวข้าวจากจุดส�ารวจ 2 จุด ใส ่ถุงตาข่าย   
  โดยแยกผลผลิตของแต่ละจุดส�ารวจ พร้อมบันทึก
  รายละเอียดลงในป้ายที่เตรียมไว้
- น�าข้าวมาตากแดดโดยไม่ต้องน�าออกจากถุงตาข่าย 
  ประมาณ 1-2 วนั ก่อนน�าส่งมอบเจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบ
- น�าผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวจากแปลงตัวอย่างมอบ
  ให้แก่เจ้าหน้าที่
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 เริม่ต้นทีม่มุตรงข้ามกบัจุดส�ารวจที ่1 โดยเดนิตามแนว
คันนาที่แปลงตัวอย่างลงมาด้านล่าง 30 ก้าว จากนั้นเลี้ยวขวา
ต้ังฉากกับแนวคันนาเข้าไปในแปลงตัวอย่างอีก 30 ก้าว 
ถือเป็นจุดส�ารวจที่ 2

จดุส�ารวจที ่2 

2)  ก�าหนดแนวร่องหรอืแถวตวัอย่างโดยก�าหนดจดุท่ีตรงปลายน้ิวเท้า      
ของก้าวที ่30 ตรงกบัแนวร่องปลูก จากนั้นใช้เทปวัดความยาว  
ของแถวปลกูขวามอืทีผ่นืตัวอย่างไปอกี 3 เมตร เพือ่นบัจ�านวนต้น  
และเก็บเกีย่วผลผลติ เพ่ือน�าผลผลติมาช่ังน�า้หนกัต่อไป (กรณท่ีี
เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะต้องนับจ�านวนฝัก และเก็บเกี่ยวฝัก 
เพื่อน�ามาแกะเมล็ด พร้อมชั่งน�้าหนักต่อไป)

- เกบ็เกีย่วผลผลติทีแ่นวร่องตวัอย่าง ระยะ 3 เมตร
- กรณทีีม่เีปลอืกหุม้ผลผลติ  เช่น  ข้าวโพดเลีย้งสัตว์  ถัว่เหลือง  
  ให้น�าผลผลติทีไ่ด้ใส่  ถุงตาข่าย  ตากแดด 1-2 แดด ก่อนส่ง
  ให้เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผิดชอบ
- กรณีพืชไม่มเีปลอืกหุม้ผลผลติ เช่น มนัส�าปะหลงั สบัปะรด  
  เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลติได้แล้ว จะน�าผลผลติมาชัง่หาน�า้หนกั
  ของแต่ละจุด
- น�า้หนกัทีไ่ด้แต่ละจดุ จดบนัทึกลงในสมดุทีใ่ช้ในการปฏบัิตงิาน
- ส่งมอบสมุดบันทึกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

3)  การเกบ็เกีย่ว
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1.4.3 การจดัเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์ การผลิต การตลาด และราคา 
        สนิค้าเกษตร ณ ไร่นา

1.4.4 การบันทึกข้อมูลในบัญชีฟาร์ม 

1) รวบรวมข้อมลูสภาวะการผลติสนิค้าเกษตร เพือ่น�าข้อมลูมาประกอบ
    การพยากรณ์ และเตือนภยัล่วงหน้า ก่อนถงึฤดกูาลเพาะปลกู ระหว่าง
   ฤดูกาลเพาะปลกู และการเกบ็เกีย่ว โดยรวบรวมสภาพการผลติจาก  
   การสังเกต และรายงานข้อมูลที่เกิดขึ้น เป็นประจ�าทุกสัปดาห์     
   ในกรณีที่มเีหตุการณ์ผดิปกติเกดิขึน้ อนัมผีลกระทบต่อสนิค้าเกษตร    
   ด้านการผลิตและราคา เช่น โรคระบาด อุทกภัย ลักลอบน�าเข้า 
   ต้องรายงาน ข้อมลูทนัที
2) รวบรวมข้อมลูราคาสินค้าเกษตร  ณ ไร่นา จากจดุสงัเกตทีก่�าหนด
    โดยรายงานข้อมูลเป็นประจ�าทุกสัปดาห์

1) บนัทกึลงบญัชฟีาร์มตามชนดิสนิค้าเกษตร ตามรายการ และระยะ
   เวลาที่ก�าหนด ตามความเป็นจริง
2) ตรวจสอบรายการบันทึกให้ ครบถ้วน ถูกต้อง และส่งมอบให้
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

วิธีการ

วิธีการ

1.4.5 การปฏิบัติงานอื่นๆ

        ตามที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมอบหมายให้ด�าเนินการ
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ความส�าคัญและการใช้ประโยชน์
ของข้อมูลสถิติ 2
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ความส�าคญัและการใช้ประโยชน์
ของข้อมลูสถติิ

     ข้อมูลสถติ ิ หมายถึง ข้อเท็จจรงิ ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะเป็น ตวัเลข สญัลกัษณ์ หรอื
ข้อความโดยเก็บบนัทกึไว้ ต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจุบนั มนษุย์เรยีนรูก้ารเกบ็ข้อมลูสถิติ 
มาตัง้แต่อดตี เช่น การจดบันทึกช่วงเวลาที่ฝนตก ระดับน�้าขึ้นน�้าลง เป็นต้น ข้อมูล
การเกษตร ถือเป็นข้อมูลสถิติชนิดหนึ่ง ที่ครอบคลุมสาระในเรื่องการเกษตรทั้งหมด 
ไม่ว ่าจะเป็นสถานการณ์การผลิต ปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้า 
ภาวะการตลาด ความต้องการใช้ภายในภายนอกประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ หรือ
ภัยธรรมชาติ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี ที่เป็น
ความรู้ทางการผลิต แนวโน้มการผลิต ซึ่งประโยชน์และความส�าคัญของข้อมูล
การเกษตร ได้แก่

2.1 ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเกษตรกร
        เกษตรกรสามารถน�าข้อมูลทางด้านการเกษตร
เป็นตัวชี้น�าในการตัดสินใจได้ว่าควรจะผลิตสินค้า
เกษตรชนิดใดที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด ข้อมูลด้าน
การเกษตรยังสามารถใช ้เป ็นเครื่องมือในการ
ต่อรองราคากับพ่อค้า เปรียบเทียบราคาและต้นทุน
ของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า
ได้อีกด้วย

2.2 ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร
      แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป็นแผน 
แม่บทใหญ่ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
แผนย่อยอีกมากมาย ทั้งภาคการเกษตรและนอก
การเกษตรทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด หรืออาจ
ลงลึกถึงระดับท้องถิ่น ต�าบล โดยก�าหนดกิจกรรม
เพื่อความเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู ่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประเทศชาติ 
ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร ดังกล่าวจ�าเป็น
ต้องมีข้อมูลพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ 
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2.4 ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะ
     หน้าเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

2.3 ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายการเกษตร

      สภาพดนิฟ้าอากาศที่เกิดความผดิปกต ิเช่น 
ฝนแล้ง น�า้ท่วม โรคแมลงระบาด น�าความสญูเสีย
มาสูเ่กษตรกรผูผ้ลติ ดงันัน้หน่วยงานเกีย่วข้องที่
มีหน้าที่แก้ไขปัญหา ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
จ�าเป็นต้องรบัรูปั้ญหาเฉพาะหน้าเหล่านี ้ และรบี
เข้ามาด�าเนินการช่วยเหลือแก้ไขให้ทันท่วงที 
รัฐบาลจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือเก็บรวบรวม และรายงานข้อมลูเก่ียวกบั
ความเสยีหาย ให้รวดเร็วทันต่อเหตกุารณ์เสมอ

     เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในด้านการเกษตร จ�าเป็นต้องมีการ
ก�าหนดนโยบายทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจ�าเป็น
ซึ่งสิ่งส�าคัญที่ใช้ในการก�าหนดนโยบายก็คือ ข้อมูลการเกษตร เพราะนโยบายต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงของเน้ือที่ ผลผลิตต่อไร่ อันมีผลต่อเนื่องมาจากสภาพ
ดินฟ้าอากาศ ในการก�าหนดนโยบายดังกล่าว ปัจจุบันภาครัฐให้ความส�าคัญ โดยจัด
ตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อดูแลในรายละเอียดของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด
มากมาย เช่น คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เป็นต้น

2.5 ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล

    เ พ่ือให ้ เป ็นไปตามวัตถุประสงค ์การ
ด�าเนินงานแผน หรือนโยบายการเกษตร 
จ�าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ 
เพื่อประกอบการศึกษานี้ นอกจากจะใช้ให้
เกิดประโยชน ์ในการติดตามประเมินผล
โครงการที่ก�าลังด�าเนินการแล้ว ยังสามารถ
น�าไปใช้ประกอบการแก้ไขข้อผิดพลาดและ
ก�าหนดโครงการใหม่ ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
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2.6 ประโยชน์ในการพยากรณ์

     เพื่อให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย�า จ�าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล
สถิติย้อนหลังเป็นระยะเวลานาน หากมีข้อมูลที่ถูกต้องสะสมไว้เป็นระยะเวลานาน
มากเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตรมากขึ้นเท่านั้น 
อย่างไรก็ตามเทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์มีหลายวิธี ซึ่งขอ้มูลการเกษตรในแต่ละ
ประเภท มีความเหมาะสมกับวิธีการพยากรณ์ที่แตกต่างกัน นอกจากประโยชน์ที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูลสถิติยังเป็นที่ต้องการและใช้กันอย่างกว้างขวาง ในวงการ
ธุรกิจเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจมีโอกาสประสบความส�าเร็จไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
ด้านการผลิต การตลาด การโฆษณา การก�าหนดราคาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสม
กับก�าลงัซือ้ และสภาวะการแข่งขันจะต้องอาศยัการศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูสถิตต่ิาง ๆ
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ข้อมลูสารสนเทศการเกษตร
ของส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 3
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3.1 ปริมาณการผลิต

3.2 ต้นทุนการผลิต 

3.3 ราคา

      ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร และส�านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตรที ่ 1-12 มกีารจดัท�าข้อมลูสารสนเทศการเกษตร เพือ่เผยแพร่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ ตามหลักวิชาการทางสถิติและเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม ได้แก่

      ศนูย์สารสนเทศการเกษตรจัดท�าสถิตข้ิอมลู
การผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ ทั้งพืชไร่  ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น ปศุสัตว์ และประมง โดยในแต่ละ
ชนิดสินค้าจะมีรายการข้อมูลท่ีส�าคัญ เช่น 
การผลติพชืจะมเีนือ้ท่ีเพาะปลกู เนือ้ท่ีเก็บเก่ียว 
เน้ือท่ีให้ผล ผลผลติ ผลผลติต่อไร่ การเก็บเกีย่ว 
รายเดือน แยกตามระบบชลประทาน ส่วนปศสุตัว์ 
จะมีจ�านวนสัตว์ ณ วันที่ 1 มกราคม ปริมาณ
การผลิต อัตราการเกิด อัตราการให้ไข่ อัตรา
การให้นม เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูล
ในระดับจังหวัด

     การค�านวณต้นทุนการผลิตมีหลายวิธี ส�าหรับต้นทุนการผลิตของส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ โดยพืชจะเป็นต้นทุนการผลิต 
ตามปีเพาะปลูก ส่วนต้นทุนการผลิตปศุสัตว์จะมีข้อมูลต้นทุนการผลิตเป็นรายเดือน

  ราคาเป็นข้อมลูสารสนเทศทีส่�าคญั ซึง่ผูใ้ช้โดยทัว่ไปให้ความสนใจเป็นล�าดบัต้น ๆ 
เพราะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ราคาทีส่�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
จัดท�าเป็นการเก็บรวบรวมราคา ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ ราคาที่เกษตรกรขายได้
ของสินค้าเกษตรที่ส�าคัญรายสัปดาห์ จากการรายงานของส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12 และราคารายวันในตลาดส�าคัญ

ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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3.4 การพยากรณ์

3.5 ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

3.7 ข้อมูลเชิงพื้นที่

      เพื่อให้การคาดคะเนข้อมูลล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพยากรณ์ 
จงึเป็นวธิทีีจ่ะให้ได้ข้อมลูดงักล่าว ส�าหรบัการพยากรณ์ของส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ เพื่อคาดคะเนข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเป็นผลผลิต
และพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น

       เป็นข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกร เช่น รายได้รายจ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน 
เป็นต้น ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ จะท�าให้ทราบสถานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะการ
ผลิต โครงสร้างรายได้รายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการ
ก�าหนดนโยบายตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

     เป็นข้อมูลที่มีความส�าคัญเป็นพื้นฐานในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร มีการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศการใช้ 
ประโยชน์ในที่ดินรายจังหวัดเป็นรายปี โดยน�า
ภาพถ่ายทางอากาศและข ้อมูลจากดาวเทียม
มาประยกุต์การแปลภาพเพ่ือหาเนือ้ที ่ทางการเกษตร
และการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร แล้วน�า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางสถิติ
ที่มีอยู่

      ศนูย์สารสนเทศการเกษตร ได้น�าเอาข้อมลูเชงิพืน้ท่ีมาใช้ตัง้แต่ปี 2529  ซ่ึงนอกจาก
จะสามารถแสดงให้เหน็ถึงข้อมูลที่ชัดเจนในเชงิภมูสิารสนเทศแล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมีความก้าวหน้าสามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านสถิติได้หลายด้าน 
เช่น พื้นที่เพาะปลูก/ยืนต้น พืชที่ส�าคัญ การติดตาม/ตรวจสอบสถานการณ์ภัยพิบัติ 
การติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชที่ส�าคัญ เป็นต้น ในปัจจุบันส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรก�าลังด�าเนินการโครงการพยากรณ์ผลผลิตข้าว โดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศคือ ข้อมูลจากดาวเทียม ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิง
วิทยาศาสตร์ร่วมกับวิธีการทางสถิติ

3.6 การใช้ที่ดินทางการเกษตร (Land Use)
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ช่องทางข้อมลูข่าวสาร
และงานวจิยั 4
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4.1 เอกสารเผยแพร่

ช่องทางข้อมูลข่าวสาร
และงานวิจัย

    ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมจัดท�าสารสนเทศต่าง ๆ เป็นเอกสาร
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้ข้อมูลเป็นประจ�า เอกสารดังกล่าว ได้แก่ 

- ถอดบทเรยีนเกษตรกรและผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรย์ี
- งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ�าปีงบประมาณ
- Guidebook on APEC Projects
- แผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อปุทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2560-2564
- ผลการด�าเนนิงานของ กษ. รอบ 6 เดือน
- ผลการด�าเนนิงานในรอบ 4 ปี ของ กษ. ปี 2558-2561
- ยทุธศาสตร์การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- การวเิคราะห์อปุสงค์ อปุทาน และวถิตีลาดสนิค้าเกษตรท่ีส�าคญั
- ยทุธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564
- รายงานประจ�าปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรอบยทุธศาสตร์ความม่ันคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รายงานการประเมนิผล โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
- Riding the Wave (An East Asian Miracle for the 21st Century)
- โอกาสสนิค้าเกษตรไทยสูป่ระชาคมอาเซยีน

 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศนูย์สารสนเทศการเกษตร มกีารเผยแพร่ 
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ ได้แก่
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ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ส�านักงานเลขานุการกรม

- สถิตกิารเกษตรของประเทศไทย
- ค�านยิามข้อมลูสถติกิารเกษตร
- เศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)

- สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร (รายสนิค้า)
- ตวัชีว้ดัเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศไทย
- สถิตกิารค้าสนิค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ 

- รายงานประจ�าปี ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 

สถานการณ์และแนวโน้มสินค้า
เกษตรที่ส�าคัญ

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญ
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4.2 เว็บไซต์

  www.oae.go.th เป็นเวบ็ไซต์ทีม่ข้ีอมลูต่าง ๆ 
ได้แก่ ข ้อมูลองค์กรของส�านักงาน ข้อมูล
เศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลบริการ และอื่น ๆ 
รวมทั้งยังมี Webboard เพื่อให้ประชาชนไว้ 
ถาม-ตอบ ถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจการเกษตร
ที่สงสัย หรือข้อมูลที่ต้องการ และปัญหาทาง
เศรษฐกิจการเกษตร

4.3 Line @

      “ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร” มีบัญชี 
LINE @ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมข้อมลูข่าวเศรษฐกิจ 
การเกษตร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผน 
ท�าการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ การสังเกตฉลากปุ ๋ย 
มาตรฐานสนิค้าเกษตร รวมทัง้ข่าวทีเ่กีย่วกบั
การเกษตรทั้งหมด โดยติดตามข่าวสารได้
ตลอดทุกวัน โปรดเพิ่มเพ่ือนจากลิงก์
ด้านล่างเพ่ือรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
หรือสแกน QR Code

https://line.me/R/ti/p/%40oaenews
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4.4 Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

      ทางส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้จดัท�า Facebook เพือ่ให้ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทางเศรษฐกจิการเกษตรได้ง่ายขึน้ และยงัมกีารเผยแพร่ 
รูปกิจกรรมที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และทางส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12 ได้ลงพื้นที่ส�ารวจ เพื่อดูสถานการณ์ หรือเก็บข้อมูล รวมทั้ง
รูปการประชุมต่าง ๆ ที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการจัดขึ้น
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เครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
ท�าการเกษตรส�าหรับเกษตรกร 5
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5.1 กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส

     เพ่ือเป็นเครือ่งมอืส�าหรับเกษตรกร ใช้ค�านวณต้นทุนผลตอบแทนในการผลติ
สินค้าเกษตรของตนเอง ด้วยตนเอง ง่าย และรวดเร็ว

     เกษตรกรมีที่ดินหนึ่งแปลง ผลิตสินค้าเกษตรชนิดหนึ่ง และบันทึกค่าใช้จ่าย
ในแต่ละขั้นตอนการผลิต ทัง้ค่าแรง/ค่าจ้าง ค่าวสัด ุตัง้แต่เตรยีมดนิจนถึงเก็บเก่ียว
ผลผลิต จนได้ผลผลิตและน�าไปขาย เกษตรกรสามารถค�านวณรายได้หรือ
ผลตอบแทนจากการผลตินัน้ได้ด้วยตนเอง และสามารถวเิคราะห์ได้ว่าสนิค้าทีต่นผลติ
ในพ้ืนทีน้ั่นเหมาะสม และได้ผลตอบแทนดีหรอืไม่ เมือ่เทยีบกบัการผลติสนิค้าชนดิอืน่ 

วัตถุประสงค์: 

แนวคิด: 

ขั้นตอนวิธีการ: 

• การบันทึกค่าใช้จ่ายของแปลงผลผลิตนั้น

• ระบชุนดิสนิค้าทีจ่ะค�านวณต้นทนุ และผลตอบแทนการผลติในช่องชนดิสนิค้า
• ข้อ ก. ระบุพ้ืนที่เพาะปลูก แปลงที่จะค�านวณ โดยระบุจ�านวน (ไร่)
  และให้ระบุว่าเป็นที่ดินของตนเอง หรือที่เช่า
• ข้อ ข. ระบุผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแปลงนี้ถ้าเก็บเกี่ยวแล้ว หรือถ้ายังไม่  
  ถึงก�าหนดเก็บเกี่ยวให้ใช้ผลผลิตในฤดูกาลผลิตท่ีผ่านมาเป็นตัวแทน
  โดยต้องระบุหน่วยว่าเป็นตันหรือกิโลกรัม
• ข้อ ค. ระบุราคาที่เกษตรกรขายได้จากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแปลงนั้น 
   โดยระบุด้วยว่าขายได้ราคาเท่าไร (บาทต่อหน่วย) บาทต่อตัน หรือบาทต่อ
   กโิลกรมั กรณีใช้ผลผลิตฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาก็ให้ใช้ราคาที่ขายได้ตอนนั้น

เครือ่งมอืประกอบการตดัสนิใจ
ท�าการเกษตรส�าหรบัเกษตรกร
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กระดานเศรษฐีเพื่อเกษตรกรไทย
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ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 6

ข้อ 5

ให้จดบนัทกึ ค่าวสัดุ ทีใ่ช้จรงิในแปลงน้ัน ทัง้ค่าพันธุ ์ปุ๋ยเคม ีปุ๋ยอนิทรีย์ 
มูลสัตว์ สารเคมี ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีไว ้ใช้ในแปลงผลิตนั้น 
ถ้ากิจกรรมใดมกีารจ้างโดยผูร้บัจ้างน�าเครือ่งจกัรมาเองคดิค่าจ้างเหมา
จะไม่ถือว่าใช้เครื่องจักรนั้น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใช้ในกิจกรรมการ
ผลติในแปลงนัน้ อาท ิรองเท้า ถงุมอื หมวก ฯลฯ ส่วนค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  เช่น 
ค่าอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงแขก เป็นต้น เมื่อรวมค่าวัสดุทุกรายการ 1) 
ถึง 7) จะได้ค่าวัสดุรวมของแปลงผลิตนั้น (บาท)

การค�านวณค่าเสียโอกาสจากเงินลงทุนของตนเอง จากแนวคิดที่ว่า
หากเกษตรกรไม่ได้น� ามาผลิต สินค ้านั้นและเอาไปใช้จ่ายลงทุน
ทางอื่นก็จะได้ผลตอบแทนจากเงินลงทนุน้ัน ค�านวณได้โดยน�าผลรวม
ค่าใช้จ่ายในข้อ 1 และข้อ 2 คูณด้วย ระยะเวลาหรือจ�านวนเดือนที่
เพาะปลูกจนเก็บเกี่ยว คูณด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

ค่าเช่าทีดิ่น คิดค่าเช่าต่อฤดูกาลผลติ ถ้าเป็นท่ีดนิของตนเองให้คดิเป็น
ค่าใช้ทีด่นิ โดยประเมนิเทยีบเคียงกับค่าเช่าทีม่กีารเช่ากนัในพืน้ท่ี

ต้นทนุรวมทัง้แปลง (บาท) เป็นผลรวมจากค่าใช้จ่ายใน ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 
กรณีข้าว พืชไร่ ให้ค�านวณรวมเฉพาะ ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 

กรณีไม้ผล ไม้ยืนต้น การค�านวณต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อปี จะค�านวณ
ได้จากปีที่ให้ผลผลิตแล้วโดยจะน�าต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผล (ต่อไร่) 
ที่ค�านวณจากต้นทุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ปีปลูกจนถึงปีก่อน ให้ผลผลิต 
ทั้งค่าเตรียมดินขุดหลุม ค่าต้นพันธุ์ ค่าปลูก ค่าดูแลรักษาตลอดช่วง
จนถึงปีก่อนให้ผลผลิต ที่เป็น ค่ากลางของ สศก. ตามแตล่ะชนิด
สินค้า คูณด้วย เนื้อที่ปลูกแปลงนั้น (เพื่อลดขั้นตอนและความยุง่ยาก
ในการค�านวณของเกษตรกร) ซึ่งถ้าเป็นพืชไร่จะไม่ต้องค�านวณ
ในส่วนนี้เพราะค่าใช้จ่ายเสร็จสิ้นในแต่ละฤดูกาลผลิต

ข้อ 1 ให้จดบันทึกค่าแรง/ค่าจ้าง ที่ด�าเนินการในแต่ละขั้นตอนการผลิต
ทั้งค่าแรงเตรียมดิน ค่าแรงปลูกดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นยาสารเคมี
ป้องกัน/ปราบวัชพืชศัตรูพืช ตรวจดูแลแปลงเหมารวมทั้งฤดูกาลผลิต
รวมทั้งค่าแรงเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อรวมค่าแรงทุกรายการ 1) ถึง 6) 
จะได้ค่าแรงรวมทั้งหมดของแปลงผลิตนั้นใส่ไว้ในช่องรวม (บาท)
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ข้อ 7

ข้อ 8

ต้นทุนต่อไร่ (บาท) ค�านวณโดยน�าผลรวมต้นทุนทั้งแปลงใน ข้อ 6 
หารด้วย ข้อ ก

ต้นทนุต่อหน่วย ค�านวณโดยน�าผลรวมต้นทุนท้ังแปลงใน ข้อ 6 หารด้วย 
ข้อ ข ถ้าระบุผลผลิตใน ข้อ ข เป็นตัน หรือเป็นกิโลกรัม ต้นทุนต่อ
หน่วยในข้อนี้ก็จะเป็นบาทต่อตันหรือบาทต่อกิโลกรัมตามล�าดับ 

ข้อ 9

ข้อ 10

ข้อ 11

ข้อ 12

ท่านอยู่ในสถานะใด

รายได้ต่อไร่ (บาท) ค�านวณโดยน�ารายได้รวมทั้งแปลงที่ได้จาก ข้อ 10 
หารด้วย ข้อ ก

รายได้รวมทั้งแปลง (บาท) ค�านวณได้โดยน�าผลผลิตใน ข้อ ข 
คูณด้วย ราคา ใน ข้อ ค

ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท) ค�านวณได้โดยน�ารายได้ต่อไร่ใน ข้อ 9 
ลบด้วย ต้นทุนต่อไร่ใน ข้อ 7

ผลตอบแทนทั้งแปลง (บาท) ค�านวณได้โดยน�ารายได้รวมทั้งแปลง
ใน ข้อ 10 ลบด้วย ต้นทุน ทั้งแปลงใน ข้อ 6

     ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค�านวณได้ จากกระดานเศรษฐี ในข้อ 11 
ผลตอบแทนต่อไร่ หรือ ข้อ 12 ผลตอบแทนทั้งแปลง สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

ถ้าผลตอบแทน เป็น บวก แสดงว่า การผลิตสินค้านั้นมี
ก�าไร ท่านจะเป็นเศรษฐี

ถ ้าผลตอบแทน เป็น ลบ แสดงว่า การผลิตสนิค้านัน้
ขาดทุน ท่านมโีอกาสจะยากจน

ถ้าผลตอบแทน เป็น คงท่ี แสดงว่า รายจ่ายเท่ากับ
รายได้ ท ่านยังพอจะพัฒนาให ้มีก�าไรได ้
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5.2 Application “กระดานเศรษฐี  (OAE RCMO)”

ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น OAE RCMO มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

      OAE RCMO เป็นแอปพลิเคชั่นที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้พัฒนา
ขึ้นเพ่ือต่อยอด จากกระดานเศรษฐีท่ีอยู่ในรูปของการค�านวณในหัวข้อ 5.1  
ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือให้เกษตรกร ใช้ค�านวณ
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตสินค้าเกษตรของตนเอง โดยอ้างอิงตามพื้นที่ใน
เชิงพิกัดจริงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
ดังกล่าวได้ ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android ฟรี สามารถวิเคราะห์ผล
ตอบแทน รายได้จากการผลิตด้วยตนเอง ตามลักษณะความเหมาะสมของพื้นที่ 
อีกทั้งยังสามารถทราบราคา และจุดขายสินค้าเกษตรที่อยู่ใกล้เคียงแหล่งผลิต
สินค้าของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
ชนดิอืน่ ๆ เพือ่ใช้ประโยชน์เป็นทางเลอืกให้กบัเกษตรกรท่ีมคีวามพร้อมทางการเงิน 
หรือปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันอีกด้วย

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ OAE RCMO ได้จาก QR code ต่อไปนี้

เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น OAE RCMO แล้วจะได้ไอคอนใน 
Smart Phone ดังรูปต่อไปนี้
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หากต้องการค�านวณต้นทุนการผลิตสินค้าให้เลือกไอคอน

เมือ่เลอืกไอคอนรูปภาพดังกล่าวจะเข้าสูห่น้าแรกของแอปพลเิคช่ัน

สามารถท�าการลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียนก็ได้ หากมีการลงทะเบียนระบบ
จะท�าการเก็บประวตักิารกรอกรายละเอียดทกุคร้ัง และสามารถเรยีกดขู้อมลูย้อนหลงัได้ 
หากไม่ได้ลงทะเบียนระบบจะไม่ท�าการบันทึกรายละเอียดการกรอกข้อมูลให้ 
จึงไม่สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้

แอปพลิเคชั่นจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานก�าหนดแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 
โดยเลือกข้อมูลดังนี้

o จังหวัด
o อ�าเภอ
o ต�าบล

เริ่มค�ำนวณต้นทุนกันเลย
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หากผู้ใช้งานอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ท�าการเกษตรอยู่แล้ว ให้เลือกไอคอน

เมื่อเลือกต�าแหน่งของแหล่งผลิตแล้ว ให้เลือกไอคอน

 นอกจากนี้ยังปรากฏ ไอคอน           เพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อ
เปรียบเทยีบข้อมลูต้นทนุการผลติโดยเลอืกชนดิสนิค้าทีต้่องการเปรยีบเทียบ 3 ชนดิจะ
ปรากฏ เครื่องหมาย      บนรูปภาพสินค้าที่ต้องการ

• กลุ่มพืช         • กลุ่มปศุสัตว์         • กลุ่มประมง

เมื่อเลือกไอคอน              จากข้อ 5 แล้วหน้าจอจะปรากฏ ดังรูป  โดยให้ผู้ใช้
เลอืกดสูนิค้าเกษตรทีเ่หมาะสมกับพกิดั ทีต่ัง้เอาไว้ในข้อ 4  โดยแบ่งชนดิสนิค้าเกษตร 
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

เลื่อนขึ้น

ถัดไป
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เมื่อเลือกชนิดสินค้าในข้อ 6  แล้วให้เลือก ไอคอน                     เพื่อท�าการ
แสดงผลเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนในการผลิต

เปรียบเทียบ
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เกษตรกรจะสามารถทราบค่าโดยประมาณของ

o ต้นทุนรวมต่อไร่
o ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม
o ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่
o ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม
o ผลตอบแทนสุทธิต่อตัน

หากต้องการเลือกชนิดสินค้าเพื่อท�าการเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนในการผลิตใหม่ 
ให้เลือกไอคอน < กลับ
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เลอืกไอคอน          เพือ่กลบัไปหน้าเลอืกสนิค้า

จากรูปจะบอกระดับความเหมาะสมของดิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

หมายถงึ ไม่เหมาะสม (N)

หมายถงึ เหมาะสมน้อย (S3)

หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง (S2)

หมายถงึ เหมาะสมมาก (S1)

เลื่อนลง
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นอกจากนีจ้ะแสดง จ�านวน จุดรับซ้ือใกล้เคียง ว่ามีจุดรบัซ้ือสนิค้าเกษตรท่ีต้องการ 
หากเลอืกไอคอน                  จะปรากฏแผนท่ีซ่ึงมจุีดรบัซ้ือแสดงเป็นหมุด
ต�าแหน่ง         โดยผูใ้ช้งานสามารถขยายแผนทีดั่งกล่าว เพ่ือตรวจหาเส้นทางท่ี
เหมาะสมส�าหรบั ขายสินค้าที่ตนวางแผนจะผลิตได้อีกด้วย

          ภายใต้แผนที่จุดรับซื้อดังกล่าวจะปรากฏแถบ รายช่ือจุดรับซ้ือ โดยมี 
สญัลกัษณ์เลือ่นข้ึน           หากผูใ้ช้งานต้องการทราบรายละเอยีดของจดุรบัซ้ือต่าง ๆ 
ให้เลื่อนตามรูปลูกศรดังกล่าว

จ�ำนวนจุดรับซ้ือใกล้เคียง
0
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เมือ่ท�าการเลือกแถบดังกล่าวแล้วจะแสดงรายละเอียดของจดุรบัซ้ือต่าง ๆ ท่ีแสดง
ต�าแหน่งในแผนท่ี

เมื่อต้องการค�านวณต้นทุนการผลิตต่อให้เลือกไอคอน < กลับ



38

คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

เลอืกไอคอน                 เพ่ือท�าการค�านวณต้นทนุการผลติสนิค้าเกษตรท่ีต้องการ
ถัดไป
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จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปน้ี เพือ่ให้กรอกรายละเอยีดของเนือ้ท่ีเพาะปลกู ในกรณี
ทีม่กีารลงทะเบียนแล้วในข้อ 3 ให้เลอืกไอคอน          แล้วเลือกไอคอน       
แต่ในกรณีที่ ไม ่ได ้มีการลงทะเบียนก็สามารถท�าการค�านวณต้นทุนได ้ 
โดยเลือกไอคอน  

บันทึก ค�ำนวณ

ค�ำนวณ
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จะปรากฏหน้าจอดังรปูต่อไปนี ้เพือ่ให้กรอกข้อมลูรายละเอยีดต้นทุนการผลติ ได้แก่

ค่าเตรียมดิน + ขุดหลุม
ค่าปลูก
ค่าดูแลรักษา
ค่าเก็บเกี่ยว รวบรวม

ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ย
ค่ายาปราบศัตรูพืช วัชพืช
ค่าวัสดุอื่น ๆ
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นอกจากนี้ยังมีเมนูให้ผู้ใช้ทราบรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

เมือ่เลอืกเมน ู                      จะปรากฏรปูแผนท่ีต�าแหน่งของเกษตรกรท่ี
ปลูกพืชชนิดที่ได้เลือกไว้
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เมื่อเลือกเมนู                      จะปรากฏ
รายละเอียดค่ามาตรฐาน ที่ใช้ในการ
ค�านวณ ได้แก่

ค่าเสื่อมอุปกรณ์
ค่าเสียโอกาสอุปกรณ์
ค่าต้นทุนเฉลี่ย

เมือ่กรอกข้อมลูรายละเอยีดต้นทนุ
การผลิตครบแล้วแล้วเลอืกไอคอน                 
            บริเวณมุมล่างด้านขวาค�ำนวณ
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ผลการค�านวณได้ก�าไร ผลการค�านวณขาดทุน

หลงัจากไอคอน                  แล้วจะแสดงผลได้ดังต่อไปนี้ค�ำนวณ
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หากเกดิข้อผิดพลาดจากการค�านวณหรอืต้องการค�านวณใหม่  สามารถกลบัไปท�า 
การแก้ไขรายละเอียดจากการกรอกข้อมูลได้ โดยเลือกไอคอน
บริเวณมุมล่างด้านซ้าย
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5.3 Application “ฟาร์ม D”

***แอปพลเิคชนั“ฟาร์ม D” พฒันาโดย ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

1. ให้เลือกจังหวัดที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรที่ต้องการวางแผน
2. ให้ก�าหนดจ�านวนพื้นที่ เพาะปลูก โดยก�าหนดได้ไม ่เกินจากพื้นที่ 
   ที่เกษตรกรมีอยู่
3. กดบันทึกข้อมูลกิจกรรมเกษตร ณ ปัจจุบัน เพื่อไปเลือกสินค้าเกษตร
    ทีจ่ะผลิตต่อไป

เข้ามาที่หน้าแรก
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เข้ามาที่หน้าข้อมูลเพาะปลูกพืช ณ ปัจจุบันของเกษตรกร จะมีเมนูให้เกษตรกรเลอืก
สินค้าเกษตรที่จะผลิต โดยมี 6 กลุ่มสินค้า คือ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ประมง ปศุสัตว์ 
และไม้ดอกไม้ประดบั

เข้ามาที่หน้าข้อมูลเพาะปลูกพืช ณ ปัจจุบันของเกษตรกร

1. ให้เลอืกประเภทสินค้าจะมเีมนใูห้เกษตรกรเลอืกสนิค้าเกษตรทีจ่ะผลติ โดยม ี6 กลุม่  
    คอื พืชไร่ พชืสวน พืชผัก ประมง ปศุสัตว์ และไม้ดอกไม้ประดับ ที่เกษตรกร
   จะผลิตให้ก�าหนดเต็มจ�านวน พื้นที่ปลูกจนครบแล้วให้กดบันทึกข้อมูล ซึ่งหน้า
   แอปพลิเคชันจะแสดงแผนการผลิตพืชหรือสินค้าเกษตรให้เกษตรกรทราบ
   โดยจะแสดงช่วงเวลาทีเ่กษตรกรใช้เพาะปลกู ต้นทนุการผลติต่อไร่ ผลตอบแทนสทุธิ
2. เมื่อเลือกสินค้าครบเสร็จแล้ว ให้กด “วิเคราะห์กิจกรรมการผลิต”
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       กรณี เกษตรกรต้องการเลือกสินค้าที่จะผลิต แต่ในเมนูไม่มีสินค้าที่เกษตรกร
ต้องการเกษตรกรสามารถ “เพิ่มสินค้าใหม่” เข้ามาในแผนการผลิตด้วยตัวเอง ดังนี้

       เมื่อกด “เพ่ิมสินค้าใหม่” จะปรากฎหน้าจอให้เพิ่มสินค้าใหม่ เกษตรกร
สามารถพิมพ์ชื่อสินค้าใหม่และก�าหนดช่วงเวลาการเพาะปลูกแล้วกดบันทึกข้อมูล
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ตัวอย่าง เกษตรกรเพิ่ม “สินค้า A” รุ่นที่ 1 ปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ขัน้ตอนต่อมา ให้คลกิเลอืกประเภทสนิค้า จะปรากฏ “สนิค้าเพิม่เตมิ” ด้านล่างของเมนู

เมื่อด�าเนินการคีย์ข้อมูลเสร็จแล้วให้กดบันทึกข้อมูล



49
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ให้คลกิเลอืก “สนิค้าเพ่ิมเติม” จะปรากฏ “สนิค้า A” ด้านล่างของเมนท่ีูเกษตรกรเลอืก

ให้พมิพ์จ�านวนพืน้ทีต้่องการผลติ “สนิค้า A” และกดบนัทึกข้อมลู
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จะปรากฏ “สนิค้า A” ด้านล่าง ให้กดวเิคราะห์กจิกรรม

จะปรากฏ “สินค้า A” ให้พิมพ์ต ้นทุน และผลตอบแทนสุทธิ แอปพลิเคชัน 
จะค�านวณรวมผลตอบแทนสุทธิให้โดยอัตโนมัติ



51

คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

ตัวอย่างเกษตรกรคีย์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้า A จ�านวน 2,000 บาท และคีย์
ข้อมูลผลตอบแทนสุทธิ 1,000 บาท โดยเกษตรกรใช้พื้นที่ 10 ไร่ ในการผลิต
สินค้า A ระบบก็จะค�านวณ รวมผลตอบแทนสุทธิให้เกษตรกรโดยอัตโนมัติจ�านวน 
10,000 บาท เป็นต้น

เมื่อด�าเนินการเพิ่มสินค้าจนเสร็จแล้วในรูปแบบที่ 1-3 หรืออาจจะมีเพียง 1 รูปแบบ 
หรือ 2 รูปแบบ หรือ 3 รูปแบบ เกษตรกรก็สามารถกดสรุปเปรียบเทียบข้อมูล
ทุกรายการเพ่ือดูสรุปผลทั้งหมด 
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     เมื่อกดรูปแบบที่ 1 
แอปพลิเคชันก็จะแสดงแผนการผลิตรูปแบบที่ 1 ตามที่เกษตรกรได้พิมพ์ไว้
     เมื่อกดรูปแบบที่ 2 
แอปพลิเคชันก็จะโชว์แผนการผลิตรูปแบบที่ 2 ตามที่เกษตรกรได้พิมพ์ไว้
     เมื่อกดรูปแบบที่ 3 
แอปพลิเคชันก็จะโชว์แผนการผลิตรูปแบบที่ 3 ตามที่เกษตรกรได้พิมพ์ไว้

      เมื่อกดสรุปข้อมูลเปรียบเทียบทุกรายการ จะปรากฏแผนการผลิตที่เกษตรกร 
พิมพ์ไว้ 3 รูปแบบ หรือ หากเกษตรกรพิมพ์ไว้เพียง 1 รูปแบบ แอปพลิเคชันก็จะ
แสดงเพียง 1 รูปแบบ หรือ หากเกษตรกร พิมพ์ไว้เพียง 2 รูปแบบ แอปพลิเคชัน
ก็จะแสดงเพียง 2 รูปแบบ ตามที่เกษตรกรได้พิมพ์ไว้

1

2

3
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ตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์แผนการผลิตด้วยแอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D”



54

คู่มือเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

     ท้ังนี ้ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร จะด�าเนินการปรบัปรงุเพิม่เตมิแอปพลเิคชัน 
“ฟาร์ม D” ในส่วนของข้อมลู และส่วนของแอปพลเิคชนัให้มคีวามสมบรูณ์และเป็นปัจจบุนั
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Application ส�าหรบั
รายงานข้อมลูของ  ศกอ. 6
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การรายงานราคาสินค้าเกษตร

ขั้นตอนการรายงานสินค้าเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

กรอกข้อมูล ชื่อเข้าระบบ (1) และรหัสผ่าน (2) แล้วเลือกไอคอน เข้าสู่ระบบ (3)        

(1)

(2)

(3)

     เข้าสู่ระบบตามการรายงานสินค้าทาง Internet ตาม URL ดังนี้ 
http://skm.oae.go.th/app จากนั้น login ด้วย username/password ตามที่
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดเตรียมให้

Application ส�าหรบัรายงานข้อมลูของ ศกอ.
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เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ต่อไปนี้
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หลงัจากเข้าสู่ระบบ login แล้ว เลอืกไอคอน             เพือ่เร่ิมท�าการรายงาน
ราคาสนิค้าเกษตร ดังรูป

6.1 การรายงานราคาสินค้าเกษตร
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จะปรากฏหน ้ าจอ รายงานราคา จากนั้ น เลือกรายการสินค้าเกษตร
ที่ต้องการรายงานราคา เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น น้อยกว่า 14% จากนั้น
เลือกปุ่ม
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เลอืกไอคอน            ด้านบนขวามอื 
เพือ่เพิม่แหล่งทีต้่องการรายงานราคา 
(หากมีอยู่แล้ว ไม่ต้องเพิ่มอีก)  

ท�าการเลือกแถบสถานที่ซึ่งได้
เก็บข้อมูลราคามาแล้ว จากนั้น
ก รอกราคาลง ในช ่ อ ง ว ่ า งที่
เตรียมไว ้               
แล้วเลือกปุ่ม

บาท/กิโลกรัม
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เมือ่ท�าการกรอกข้อมลูราคาเสรจ็ครบ
ทกุสนิค้าแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลเพือ่
ความมั่นใจอีกคร้ัง จากน้ันให้เลือก
ปุม่             เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีจดัการ
ตรวจสอบข้อมลูราคาต่อไป

เลือกไอคอน          กลับมาที่
หน้าหลักของรายงานราคา จะพบ
ราคาสินค้าเฉลี่ยจากทุกแหล่งที่ได้ 
รายงานราคาสินค้าเอาไว้ 
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หลังจากเข้าสู่ระบบ login แล้ว เลือกไอคอน       เพื่อเริ่มท�าการ
รายงานภัยพิบัติ ดังรูป

6.2 การรายงานภัยพิบัติ
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จะปรากฏหน้าจอรายงานข้อมูลภัยพิบัติ โดยแสดงรายละเอียดภัยพิบัติต่าง ๆ 
เช่น ภัยแล้ง น�า้ท่วม เป็นต้น

สามารถเพิ่มข้อมูลภัยพิบัติอื่น ๆ เช่น โรคพืช แมลงศัตรูพืชระบาด เป็นต้น 
ได้โดยกดที่ไอคอน       ท่ีมุมบนขวามือ
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จะปรากฏหน้าจอเพิ่มเหตุการณ์ ได้แก่
- วาตภัย
- อุทกภัย
- ภัยแล้ง
- อัคคีภัย

- ดินถล่มและโคลนถล่ม
- แผ่นดินไหว
- โรคระบาดในคนและสัตว์

โดยสามารถใส่หัวข้อภัยพิบัติ                               และรายละเอียดเหตุการณ์
ภัยพิบัติ 

กรุณากรอกหัวข้อ

กรุณากรอกเหตุการณ์
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เลือกประเภทภัยพิบัติและกรอกข้อมูล
รายละเอียดให้ครบถ้วน ในส่วนของ 
google map สามารถลากหมุดสีแดงไป
ยังต�าแหน่งที่ เกิดภัยพิบัติ  แล ้วเลือก
ปุ่ม

สามารถบันทึกรูปภาพที่สะท้อน
ความเป็นจริงจากสถานการณ์ที่
เกิดภัยพิบัติได้โดย เลือกไอคอน

เลือกรูปภาพ เลือก
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หากต้องการลบข้อมูลภัยพิบัติ ในรายการที่ต้องการยกเลิกให้กดเลือกหัวข้อ
ที่ต้องการลบข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม               แล้วรายการที่เลือกก็จะหายไป
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เพ่ือป้องกันการตัดสินใจผิดพลาด 
จะปรากฏข้อความ คุณต้องการลบ
ข้อมูลดังกล่าว หากต้องการลบ
ข้อมูลดังกล่าวกดปุ่ม

เมือ่ท�าการยนืยนั เสรจ็เรยีบร้อยแล้วจะ
กลับสู่หน้าจอรายงานภัยพิบัติ ดังรูป
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หลังจากเข้าสู่ระบบ login แล้ว เลือกไอคอน             เพื่อเริ่มท�า
การรายงานสถานการณ์ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร ดังรูป 

6.3 การรายงานสถานการณ์ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร
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จะปรากฏหน้าจอให้เลอืกประเภทของสนิค้าเกษตร ดงัรปู

สามารถเพิ่มประเภทสินค้าที่ต้องการ
กรอกข้อมูลได้โดย เลือกที่ไอคอน        
มุมบนด้านขวาบน 
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เม่ือได้เลือกประเภทสินค้าและชนิดสินค้าที่ต้องการรายงานสถานการณ์แล้ว
ท�าการกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน รายละเอียดเกี่ยวกับพืชที่ต้องการ
รายงาน ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ข้อมูล  บ้านเลขที่ หมู่ หมู่บ้าน จังหวัด อ�าเภอ จากนั้น
เลือกปุ่ม
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หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสามารถแก้ไขข ้อมูลสินค ้าท่ีกรอกไปแล้ว 
สามารถท�าการแก้ไขใหม่ได้โดยเลือกปุ่ม                ในสินค้าที่ต้องการ
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เมือ่กรอกข้อมูลและแก้ไขความถกูต้องแล้วให้เลอืกปุ่ม    
เพือ่กรอกข้อมลูสถานการณ์ภาวะการผลิตสินค้า
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หากยังไม่มีข้อมูลการปลูกสินค้าทั้งปี ให้เลือกปุ่ม                   เพ่ือเพิ่มข้อมูล

รายงานสถานการณ์
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กรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นเลือกปุ่ม               สถานการณ์ภาวะการผลิตสินค้า 
ได้แก่ 

- ปีที่แล้ว 
- ปีนี้
- เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง
- สาเหตุที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง

- ปีนี้
- ปีที่แล้ว
- เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง
- สาเหตุที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง

8.1 เนื้อที่เพาะปลูก 8.2 ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) ที่ความชื้น %

รายงานสถานการณ์

ยกเลิก
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ในกรณีที่มีข ้อมูลรายปีอยู ่แล ้ว 
ให้เลือกไอคอน        ที่มุมขวามือ 
เพือ่เพิม่ข้อมลูการปลกูสนิค้ารายเดือน

จากนัน้จะปรากฏเดอืนทีต้่องการเพือ่
ให้กรอกข้อมลูสถานการณ์รายเดอืนได้ 
จากนั้นเลือกปุ่ม

รายงานสถานการณ์

เพิ่ม
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เมื่อเลือกปุ ่ม                 แล้วจะปรากฏเดือนที่ต้องการ เช่น  
เลอืกปุม่               เพือ่กรอกรายละเอียด

เพิ่ม

กุมภาพันธ์แก้ไข

รายงานสถานการณ์

กก.
กก.
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กรอกข้อมูลสถานการณ์ รายเดือน ให้ครบถ้วนโดยเลือกปุ่ม                 ได้แก่ 

- เดือนนี้ปลูกกี่ไร่
- ส่วนใหญ่ปลูกพันธ์ุอะไร
- เดือนนี้เก็บเกี่ยวแล้วกี่ไร่
- ผลผลิตที่ได้

- เนื้อที่เสียหายกี่ไร่
- มีการปลูกซ่อมแซมหรือไม่
- เดือนนี้มีฝนตกหรือไม่

- มีโรค/แมลงระบาดหรือไม่
- ระดับความเสียหาย เช่น ต้นตาย ผลผลิตเสียหาย
- ภัยธรรมชาติต่างๆ 
- ผลกระทบ
- ระดับความเสียหาย

ส่วนรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

แก้ไข

รายงานสถานการณ์
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บันทึกท�าการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบ จากนั้นเลือกปุ่ม

รายงานสถานการณ์

รายงานสถานการณ์
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ส่งข้อมูล

เมือ่กรอกข้อมูลต่าง ๆ เสรจ็แล้ว จะมปีุม่                         ปรากฏให้กดปุม่ส่งข้อมลู
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลต่อไป

เมื่อเลือกปุ่ม                     ข ้อมูลจะถูกส ่งไปสู ่ระบบทันที เจ้าหน้าที่
จะสามารถรับข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้โดยทันที ซึ่งหากมีข้อสงสัย ทางเจ้าหน้าที่
จะท�าการติดต่อ ศกอ. เพื่อสอบถามข้อมูลต่อไป

รายงานสถานการณ์

ส่งข้อมูล
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6.4 การรายงานบัญชีฟาร์ม

หลงัจากเข้าสู่ระบบ login แล้ว เลือกไอคอน          เพือ่เริม่ท�าการรายงานบญัชี
ฟาร์มสนิค้าเกษตร ดงัรปู 

เมื่อเข้าสู่ระบบหลักจะปรากฏหน้าจอดังรูปต่อไปนี้  ให้เลือกไอคอน        
เพื่อเริ่มกรอกรายงานบัญชีฟาร์ม
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ส่วนที่ 1: ไอคอน         ตรงมมุขวามอืเป็นเมนเูพิม่ผูใ้ห้ข้อมลู
การเพาะปลูกพืชทั้ง 2 กลุ่ม

ส่วนที่ 2 :  เป็นรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลการเพาะปลูกพืช

ส่วนที่ 3 :  ปุ่ม               
ส�าหรับแก้ไขรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลการปลูกพืช

b.

c.

จากหน้าจอจะปรากฏส่วนประกอบที่ส�าคัญ  3 ส่วนได้แก่

a.
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เมื่อกดไอคอน         มาที่หน้าหลักจะปรากฏชนิดสินค้าเกษตรที่ต้องการ
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เมื่อเลือกไอคอนชนิดสินค้าเกษตร ที่ต้องการกรอกข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ
ที่มีส่วนประกอบ ส�าคัญ 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนท่ี 1 : เป็นส่วนที่ต้องการ เพิ่ม         ผู้ให้ข้อมูลตามที่ได้        
เคยกรอกรายละเอยีดในข้อ 3 a  เป็นไอคอนและเมือ่เลอืกไอคอนแล้ว 
จะปรากฏผู้ให้ข้อมูลที่เคยได้กรอกรายละเอียดไปในข้อ 3 a

a.

b.

c.

ส่วนที่ 2 : เป็นรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลการปลูกพืชนั้น ๆ

ส่วนที ่3 : เป็นรายละเอยีดกรอกข้อมูลการปลูกพชืของผูใ้ห้ข้อมลูคนนัน้ ๆ
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เพิ่มแปลง

จัดการข้อมูล

a.
b.
c.

d.

ส่วนที่ 1 : ไอคอน        มุมบนขวามือ ส�าหรับเพิ่มข้อมูลการปลูกพืช
ส่วนที่ 2 : เป็นรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลการปลูกพืช
ส่วนที่ 3 : เป็นส่วนที่ผู ้ให้ข้อมูล สามารถเพิ่มข้อมูลรายแปลงเพาะปลูก
ซึ่งจะระบุว่าผู้ให้ข้อมูลมีแปลงเพาะปลูกกี่แปลง 
แต่ละแปลงมีข้อมูล                อย่างไร
ส่วนที่ 4 : เป็นข้อมูลการเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวรายวัน โดยเพิ่มได้จากการ
เลือกไอคอน       ที่ข้อ a

เมื่อกดปุ่ม                ในข้อ 5 มาแล้ว จะปรากฏหน้าจอท่ีมีส่วนประกอบ 
ส�าคัญ 4 ส่วน ดังนี้
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เพิ่ม

เมื่อเลือกไอคอน         ที่มุมบนขวามือเพื่อเพิ่มข้อมูลการเพาะปลูก/เก็บเกี่ยว
รายวัน (ไม่สามารถเพ่ิมข้อมูลรายวันซ�้าได้) จะปรากฏหน้าจอเพิ่ม เพื่อกรอก
รายละเอียด  การรายงานบัญชีฟาร์มต่อไป โดยเลือกปุ่ม
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เลือกแถบขายผลผลิตและกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอก 
โดยเลือกปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอให ้กรอก2 แถบ ได้แก่

กรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแถบผลผลิตที่ได้รับ 
ได้แก่ ปริมาณผลผลิตประเภทต่าง ๆ 

ผลผลิตที่ได้รับ ขายผลผลิต
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เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูล และแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ย้อนกลับโดยเลือก
ไอคอน         ทีม่มุซ้ายมอื 1 ครัง้ จะปรากฏปุม่                     เพ่ือส่งข้อมลูให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูล
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