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คำ�นำ�
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำ�
และรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตรที่สำ�คัญของประเทศไทย สำ�หรับใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
หรื อ ประชาชนผู้ ส นใจ ตลอดจนเกษตรกร สามารถนำ � ข้ อ มู ล สถิ ติ ดั ง กล่ า ว
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้การใช้งานข้อมูลสถิติของสำ�นักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จดั ทำ�เอกสารคำ�นิยามข้อมูลสถิตกิ ารเกษตร ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมคำ�นิยามที่ใช้ในการสำ�รวจ จัดเก็บ
รายงานข้อมูลสถิติการเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การใช้ที่ดิน ภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมครัวเรือน ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านการเกษตรอื่น ๆ เป็นการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของคณะผู้จัดทำ�และผู้ใช้ข้อมูล ให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ
ของข้อมูลสถิติการเกษตรที่สำ�คัญของประเทศไทย ซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้ทำ�การ
ปรับปรุงรายละเอียดให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในปัจจุบัน และเป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร หวังว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูลให้มีความเป็นเอกภาพ
ไปในทิศทางเดียวกันระหว่างศูนย์สารสนเทศการเกษตร และสำ�นักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1 – 12 ตลอดจนเป็นแนวทางเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการได้มาของข้อมูล
สำ�หรับผูใ้ ช้งานในระดับต่าง ๆ สามารถใช้ขอ้ มูลสถิตกิ ารเกษตรทีส่ �ำ คัญของประเทศไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กันยายน 2565
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บทที่ 1    บทนำ�
หลักการและเหตุผล
		 สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าทีโ่ ดยตรงในการจัดทำ�และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในเรือ่ งของนโยบายมาตรการต่าง ๆ รวมทัง้ เป็นข้อมูลสำ�หรับเกษตรกร นักวิชาการ
และผู้สนใจ อย่างไรก็ดีในการจัดทำ�และเผยแพร่ข้อมูลนั้น สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูลในพืน้ ที่ ผูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูล ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทุกระดับ มีความเข้าใจทีต่ รงกัน
คือนิยาม ไม่ว่าจะเป็นนิยามในเรื่องทั่วไปด้านการเกษตร นิยามของแต่ละสินค้า
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เคยจัดทำ�หนังสือคำ�นิยามสินค้าเกษตร
เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้มีความเข้าใจในความหมายของคำ�นิยาม
เมื่อปี พ.ศ.2529 เป็นครั้งแรก และมีการปรับปรุงอีกหลายครั้ง ปัจจุบัน
เทคโนโลยีการผลิตของสินค้าหลายชนิดมีการเปลี่ยนแปลง คำ�นิยามที่มีอยู่
อาจไม่ครอบคลุมทุกรายสินค้าและไม่เป็นปัจจุบัน จึงดำ�เนินการปรับปรุง
เอกสารคำ�นิยามขึ้นใหม่
		นอกจากนี้ ผลผลิตทางการเกษตรทีแ่ ตกต่างกัน หรือมีการใช้หน่วยนับ
ที่แตกต่างกัน สำ�หรับรูปแบบผลผลิตที่เหมือนกัน การนำ�ปริมาณการผลิต
มาใช้จึงประสบปัญหาในการนับผลผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทัง้ การแปรรูปอย่างง่ายหรือขัน้ ต้น การแปรรูป
ในอุตสาหกรรมการเกษตร ก็เป็นเรือ่ งสำ�คัญและจำ�เป็นในการนำ�ข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ตามความจำ�เป็นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเกีย่ วกับคำ�นิยาม ความหมายทีใ่ ช้ในการสำ�รวจ
จัดเก็บรายงานและเผยแพร่สถิติการเกษตร ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ผู้วิเคราะห์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ของผู้ผลิตข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้ผลิต และผู้ใช้ข้อมูล มีคำ�นิยามที่เข้าใจตรงกัน เป็นที่ยอมรับ
และสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างเป็นเอกภาพ
ขอบเขต
		 เป็นการกำ�หนดมาตรฐานคำ�นิยาม หรือความหมายของคำ� หรือข้อความ
ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทีใ่ ช้ส�ำ หรับการสำ�รวจ รายงาน และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง
และภาวะเศรษฐกิจสังคมและแรงงานของสังคมครัวเรือนเกษตร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูใ้ ช้ขอ้ มูลเข้าใจความหมายคำ�นิยาม ข้อจำ�กัด และวิธกี ารจัดเก็บข้อมูล
สถิติการเกษตร ได้อย่างถูกต้อง
2. ผูผ้ ลิตข้อมูล ดำ�เนินการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์เกษตรกร
ไม่เกิดความสับสนคำ�นิยาม ทำ�ให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความ
คลาดเคลื่อนของการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากระเบียบวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ทางสถิติ (Non-Sampling Error)
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3. ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ขอ้ มูลเข้าใจวิธกี ารได้มาของข้อมูลสถิตกิ ารเกษตร ทำ�ให้
เกิดการพัฒนาข้อมูลสถิติการเกษตรที่สามารถนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาการเกษตรได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ
4. ข้อมูลสถิติการเกษตรมีความเป็นเอกภาพน่าเชื่อถือ และสามารถนำ�
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2

คำ�นิยามสำ�หรับการสำ�รวจ�
สินค้าเกษตร

คำ�นิยามทั่วไป
1. ประชากร หมายถึง จำ�นวนทัง้ หมดของสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษา และประมาณ
ค่าสถิติภายในคุ้มรวมที่กำ�หนด
2. คุ้มรวม หมายถึง การกำ�หนดขอบข่ายของการสำ�รวจว่าครอบคลุม
ประชากรหน่วยใดที่ต้องการศึกษา จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
3. การนับจด หมายถึง การนับและจดบันทึกเฉพาะสิ่งที่ต้องการศึกษา
ตามคุ้มรวมที่กำ�หนด
4. การแจงนับ หมายถึง การสอบถามหรือสัมภาษณ์รายละเอียด เกีย่ วกับ
ข้อมูลทีต่ อ้ งการศึกษา จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือหน่วยแจงนับตามทีก่ �ำ หนด ดำ�เนินการ
โดยผู้สำ�รวจหรือพนักงานแจงนับ
5. ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือกลุม่ บุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณ
ผืนทีด่ นิ เดียวกัน กินและใช้จา่ ยร่วมกัน โดยไม่ค�ำ นึงถึงว่าจะมีรายชือ่ อยูใ่ นทะเบียน
บ้านเดียวกัน หรือไม่ก็ตาม
6. ครัวเรือนเกษตร หมายถึง ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกคนใดคนหนึง่ หรือหลายคน
ประกอบการเกษตรในปีอ้างอิงที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
7. หัวหน้าครัวเรือนเกษตร หมายถึง บุคคลในครัวเรือนเกษตรซึ่งเป็น
ผู้จัดการ หรือรับผิดชอบ และคงในสิทธิของผลประโยชน์ที่ได้ โดยไม่คำ�นึงถึง
กรรมสิทธิ์ที่แท้จริง จากการประกอบกิจการเกษตร ซึ่งอาจจะดำ�เนินกิจการเอง
หรือมอบหมายให้ผอู้ นื่ ดำ�เนินการ หรือดูแลแทนก็ได้ แต่ยงั คงได้รบั ผลประโยชน์
ในการประกอบการเกษตรนั้น ๆ อยู่
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8. การประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การทำ�นาเกลือสมุทร การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
และเกษตรอื่น ๆ เช่น การเพาะเห็ด การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตชีวภัณฑ์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การบริโภคหรือจำ�หน่ายหรือใช้งานในฟาร์ม อย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายอย่างรวมกัน
9. เกษตรกร หมายถึง บุคคลธรรมดา กลุม่ บุคคล หรือนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบ
การเกษตร โดยจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนหรือ
ไม่ก็ได้
10. ผืนที่ดิน หมายถึง ที่ดินผืนใดผืนหนึ่งมีท่ีดินของผู้อื่น ลำ�นํ้า ถนน
ที่สาธารณะ ฯลฯ ล้อมรอบที่ดินผืนหนึ่ง อาจประกอบด้วยที่ดินแปลงเดียวหรือ
หลายแปลงติดต่อกันก็ได้
11. การชลประทาน หมายถึง กิจการทีก่ รมชลประทานจัดทำ�ขึน้ เพือ่ ให้ได้
มาซึง่ นาํ้ หรือเพือ่ กัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งนาํ้ เพือ่ เกษตรกรรม
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง
การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า กับรวมถึงการคมนาคมทางนํ้า
ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย (พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4)
พุทธศักราช 2518)
		เขตชลประทาน หมายถึง เขตพื้นที่ของการพัฒนาทรัพยากรนํ้า
โดยการจัดสรรนํา้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม ดังนัน้ พืน้ ทีก่ ารเกษตรใด ๆ
จึงถูกตีความให้อยู่ใน หรือนอกเขตชลประทานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
			
1) ในเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช
ที่อยู่ในเขตที่มีการชลประทาน คือ
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				 1.1) เขตชลประทานหลัก หมายถึง พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการเพาะปลูกพืช
ทีอ่ ยูใ่ นเขตบริการภาคการเกษตรของกรมชลประทาน ซึง่ ดำ�เนินการในลักษณะ
ของโครงการชลประทาน ขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นหลัก เขตชลประทานหลัก
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่่
						 1.1.1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ หมายถึง
งานชลประทานเอนกประสงค์ทสี่ ามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตร
การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังนาํ้ การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุป์ ระมงนํา้ จืด แหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อน
หย่อนใจ และอื่น ๆ ในแต่ละโครงการมีงานก่อสร้างหลายประเภท เช่น
เขือ่ นกักเก็บนํา้ เขือ่ นทดนํา้ หรือฝายทดนํา้ การสูบนํา้ ระบบส่งนํา้ ระบบระบายนํา้
ระบบชลประทานในแปลงนา ถ้าเป็นการก่อสร้างประเภทเขือ่ นเก็บกักนํา้ สามารถ
เก็บกักนํ้าได้มากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่อ่างเก็บนํ้าตั้งแต่
15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่ขึ้นไป
						 1.1.2) โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง
โครงการชลประทานที่มีขนาดเล็กกว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มี
ปริมาตรเก็บกักนํา้ น้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือพืน้ ทีเ่ ก็บกักนาํ้ น้อยกว่า
15 ตารางกิโลเมตร หรือพืน้ ทีช่ ลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่ โครงการดังกล่าว
มีการจัดการทีด่ นิ และมีระยะเวลาดำ�เนินโครงการเกิน 1 ปี ซึง่ จะเป็นงานก่อสร้าง
อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เขือ่ นกักเก็บนํา้ เขือ่ นทดนํา้ ฝาย โครงสูบนํา้
ระบบส่งนํา้ และระบายนาํ้ รวมทัง้ งานก่อสร้างทางลำ�เลียงผลผลิต และงานแปรสภาพ
ลำ�นํ้า เป็นต้น
						 1.1.3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึง
งานพัฒนาแหล่งนาํ้ ขนาดเล็กทีก่ รมชลประทานได้เริม่ ก่อสร้างมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2520
เพือ่ แก้ปญั หา หรือบรรเทาความเดือดร้อนเกีย่ วกับเรือ่ งนํา้ สำ�หรับการอุปโภคบริโภค
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และการเกษตร ซึ่งเป็นความจำ�เป็นขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือพื้นที่
ทีห่ า่ งไกล รวมทัง้ การแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย และนาํ้ เค็มทีข่ นึ้
ถึงพื้นที่เพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และปัญหาที่เกิดขึ้นตามความต้องการ
ของราษฎร โดยราษฎรยินยอมสละที่ดินในการก่อสร้างโครงการโดยไม่มี
เงื่อนไข และมีระยะเวลาดำ�เนินโครงการประมาณ 1 ปี
			
2) นอกเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก
อยู่นอกเขตชลประทาน รวมทั้งโครงการชลประทานขนาดเล็กบางโครงการ
เช่น ชลประทานเสริม ชลประทานราษฎร์ โครงการชลประทานอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ เฉพาะในส่วนของสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.)
				 2.1) ชลประทานเสริม หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่
ทีใ่ ช้ในการเพาะปลูกพืชทีม่ กี ารชลประทานแต่อยูน่ อกเขตการบริการภาคการเกษตร
ของกรมชลประทาน ซึ่งส่วนมากจะเป็นพื้นที่ในเขตโครงการชลประทานขนาด
เล็กและดำ�เนินการโดยหน่วยงานของทางราชการอื่น ๆ ที่มิใช่กรมชลประทาน
เช่น โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า โครงการจัดหานํ้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวง โครงการขุดลอกหนองนํ้าและคลองธรรมชาติ
				 2.2) ชลประทานราษฎร์ หมายถึง อาณาเขตพืน้ ทีท่ เี่ กษตรกร
หรือกลุม่ เกษตรกรร่วมจัดให้มกี ารชลประทานในพืน้ ทีก่ ารเกษตรสำ�หรับท้องถิน่
ที่พอจะสามารถพัฒนาได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากส่วนราชการ
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คำ�นิยามด้านพืช
1. ปีเพาะปลูก หมายถึง ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรมการผลิตพืช
ซึง่ จะทำ�การเพาะปลูกตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน ของปีถดั ไป ยกเว้น
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ซงึ่ จะทำ�การเพาะปลูกตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม ถึง 28 กุมภาพันธ์
ของปีถัดไป
2. ปีการผลิต หมายถึง ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรมการผลิตพืช
ซึ่งจะทำ�การเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
ยกเว้นมันสำ�ปะหลังโรงงาน กาแฟ และอ้อยโรงงานซึ่งจะทำ�การเก็บเกี่ยวตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
3. เนื้อที่เพาะปลูก หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดิน ที่ทำ�การเพาะปลูกพืช
ที่กำ�หนดในปีเพาะปลูกนั้น ๆ ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้
ในบริเวณเดียวกันขนาดตั้งแต่ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกัน
ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป
4. เนือ้ ทีย่ นื ต้น หมายถึง ขนาดเนือ้ ทีด่ นิ ไม้ผลไม้ยนื ต้น ทีย่ นื ต้นอยูท่ งั้ หมด
ณ วันที่ 1 มกราคมของปีการผลิตนั้น ยกเว้น กาแฟ หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดิน
ที่กาแฟยืนต้นอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีก่อนหน้า
5. เนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิต หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้น
ที่ปลูกจนถึงก่อนเก็บผลผลิตได้เป็นครั้งแรกแม้จะครบอายุตามหลักวิชาการ
ทางการเกษตรแล้วก็ตาม
6. เนื้อที่เก็บเกี่ยว หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดินที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งนี้
ไม่รวมเนื้อที่ที่ปล่อยทิ้งผลผลิตไว้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
7. เนื้อที่ให้ผลผลิต หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้นที่เก็บ
ผลผลิตในรอบปีการผลิต รวมทั้งที่เคยให้ผลผลิตมาแล้วแต่ในรอบปีการผลิต
จะมีการเก็บผลผลิตหรือไม่ก็ตาม
คำ�นิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร
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8. เนื้อที่เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดินที่ทำ�การเพาะปลูก
แต่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ 10 ของผลผลิต
ที่เคยได้รับในปีปกติ โดยเสียหายในบริเวณเดียวกันขนาดตั้งแต่ 25 ตารางวา
ขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป
9. เนื้อที่โค่นทิ้ง หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้น ที่เกษตรกร
ตัดโค่นทิ้งรวมทั้งเนื้อที่เสียหายจาก ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ลมพายุ ภัยแล้ง
นํ้าท่วม โดยมีพื้นที่ที่โค่นล้มรวมกันมากกว่า 50 ตารางวาขึ้นไป
10. จำ�นวนต้นทั้งหมด หมายถึง จำ�นวนต้นของไม้ผลไม้ยืนต้นชนิดใด
ชนิดหนึ่งที่ยืนต้นอยู่ทั้งหมดในรอบปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
		10.1 จำ�นวนต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต หมายถึง จำ�นวนต้นของไม้ผล
ไม้ยืนต้นที่ปลูกจนถึงก่อนเก็บผลผลิตได้เป็นครั้งแรก
		10.2 จำ � นวนต้ น ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต หมายถึ ง จำ � นวนต้ น ของไม้ ผ ล
ไม้ยนื ต้นทีเ่ ก็บผลผลิตในรอบปีการผลิต รวมทัง้ ทีเ่ คยให้ผลผลิตมาแล้วแต่ในรอบปี
การผลิตจะมีการเก็บผลผลิตหรือไม่ก็ตาม
11. ประเภทสวน หมายถึง สวนที่มีลักษณะการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
แบ่งเป็น 3 ประเภท
		11.1 สวนเฉพาะ หมายถึง ลักษณะสวนที่มีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
ชนิดเดียว หรือมากกว่า 1 ชนิด ที่มีอาณาเขตของสวนเด่นชัด หรือการปลูก
ไม้ผลไม้ยืนต้น แต่ละชนิดมีระยะการปลูกที่แน่นอน สามารถแยกจำ�นวนต้น
และเนื้อที่ของไม้ผลไม้ยืนต้นแต่ละชนิดได้
		11.2 สวนผสม หมายถึง ลักษณะสวนที่มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
หลายชนิดปะปนกัน มีอาณาเขตของสวนที่แน่นอน แต่ระยะปลูกของไม้ผล
ไม้ยืนต้น แต่ละชนิดไม่แน่นอน สามารถแยกจำ�นวนต้นได้ แต่ไม่สามารถ
แยกเป็นเนื้อที่ของไม้ผลไม้ยืนต้น แต่ละชนิดได้
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		 11.3 ไม่เป็นสวน หมายถึง ลักษณะการปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้น อย่างกระจัด
กระจายไม่เป็นระเบียบ ไม่มีอาณาเขตที่แน่นอน และไม่สามารถแยกเนื้อที่
ของไม้ผลไม้ยืนต้นแต่ละชนิดได้ เช่น การปลูกอยู่ข้างบ้าน หลังบ้าน รั้วบ้าน
หรือหัวไร่ปลายนา
12. อายุไม้ผลไม้ยืนต้น หมายถึง อายุเป็นปีของไม้ผลไม้ยืนต้นนับจาก
วันปลูก จนถึงวันที่ 1 มกราคม ของปีการผลิตนั้น การนับอายุนับเป็นเลข
จำ�นวนเต็ม ยกเว้นกาแฟ นับจากวันปลูก จนถึงวันที่ 1 ตุลาคมของปีก่อนหน้า
13. วิธีการปลูก หมายถึง การนำ�เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์
ของพืช ปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้
14. ผลผลิตของพืช หมายถึง ผลผลิตทั้งหมดที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ในรอบปีตามชนิดสินค้า
15. ความชืน้ หมายถึง ปริมาณของนาํ้ ทีอ่ ยูใ่ นเมล็ดพืช ซึง่ ส่งผลต่อนํา้ หนัก
และคุณภาพของผลผลิต มีหน่วยเป็นร้อยละ
16. การจำ�แนกแจกจ่ายผลผลิต หมายถึง การนำ�ผลผลิตไปใช้ประโยชน์
เช่น บริโภค ขาย เลี้ยงสัตว์ ทำ�พันธุ์ แปรรูป
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คำ�นิยามด้านปศุสัตว์
1. ปีการผลิต หมายถึง ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรมการเลีย้ งปศุสตั ว์
และได้ผลผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ
2. จำ�นวนปศุสตั ว์ ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวนปศุสตั ว์ทเี่ กษตรกร
เลี้ยงอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม
3. ปริมาณการผลิต หมายถึง ผลผลิตปศุสัตว์ที่ได้ทั้งหมดในรอบปี
การผลิต
4. จำ�นวนลูกที่เกิด หมายถึง จำ�นวนลูกที่เกิดและอยู่รอดเกิน 24 ชั่วโมง
ในรอบปีการผลิต
5. ฟาร์ม หมายถึง พื้นที่ในการจัดการเลี้ยงปศุสัตว์ที่รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง
6. ครัวเรือนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์
ชนิดนั้นๆ โดยครัวเรือนหนึ่งอาจขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้หลายฟาร์ม
7. ลักษณะโรงเรือน
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
			 7.1 โรงเรือนระบบปิดแบบอีแวป (Evaporation Cooling
System) หมายถึง โรงเรือนทีม่ รี ะบบระบายอากาศประเภทหนึง่ ซึง่ ใช้ประโยชน์
จากความเร็วลมร่วมกับการระเหยของนํ้า เพื่อทำ�ให้อุณหภูมิของอากาศลดลง
และสัตว์มีความเย็นสบายขึ้น ลักษณะโรงเรือนระบบอีแวปต้องเป็นโรงเรือน
ทีม่ ดิ ชิด ปลายด้านหนึง่ ของโรงเรือนติดตัง้ พัดลมดูดอากาศ และปลายอีกด้านหนึง่
ติดตั้งแผ่นระเหยนํ้า
			 7.2 โรงเรือนระบบเปิด (Open System) หมายถึง โรงเรือน
ที่สร้างในลักษณะเปิด โดยให้อากาศสามารถเข้าสู่โรงเรือนได้ตามธรรมชาติ
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8. ลักษณะการเลี้ยง
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
			 8.1 เลี้ยงแบบพันธะสัญญา (Contract Farming)
				 1) เลีย้ งแบบประกันราคา หมายถึง การเลีย้ งปศุสตั ว์ในลักษณะ
ที่เกษตรกรจะทำ�ข้อตกลงหรือสัญญาผูกพันไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ในการขายผลผลิตให้กับบริษัทหรือตัวแทนผลผลิตโดยกำ�หนดราคาซื้อขายไว้
ล่วงหน้า (ราคาประกัน) ทั้งนี้เกษตรกรไม่ต้องหาตลาดเอง บริษัทหรือตัวแทน
จะเป็นผู้รับซื้อปศุสัตว์จากผู้เลี้ยงทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรต้องเป็นผู้ลงทุนเอง
ตัง้ แต่การสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ ค่านาํ้ ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน รวมถึงจะต้อง
ซื้อพันธุ์และปัจจัยการผลิตอื่นที่ระบุไว้ตามสัญญา และต้องเลี้ยงปศุสัตว์ภายใต้
การแนะนำ�และการดูแลของบริษัทหรือตัวแทน
				 2) เลี้ยงแบบรับจ้างเลี้ยง หมายถึง การเลี้ยงปศุสัตว์
ในลักษณะที่เกษตรกรเป็นผู้รับจ้างเลี้ยงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุ์
และปัจจัยการผลิต แต่ต้องปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ที่ระบุไว้ตามสัญญา ทั้งนี้
เกษตรกรต้องลงทุนสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ ค่านํา้ ค่าไฟฟ้า และค่าแรงงานเอง
ซึ่งเกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาผูกพันที่ทำ�ไว้
			 8.2 เลี้ยงแบบอิสระ หมายถึง การเลี้ยงปศุสัตว์ที่เกษตรกร
ไม่มีข้อสัญญาผูกพันใด ๆ กับบริษัทหรือตัวแทน เกษตรกรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงทั้งหมด มีอิสระในการตัดสินใจหรือบริหารจัดการฟาร์มที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยง และขายผลผลิตทั้งหมด
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คำ�นิยามด้านการเลี้ยงสัตว์นํ้า
1. ปีการผลิต หมายถึง ปีที่จับผลผลิตสัตว์นํ้า โดยนับระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ
2. เนือ้ ทีเ่ ลีย้ ง1 หมายถึง ขนาดพืน้ ทีผ่ วิ นาํ้ ทีใ่ ช้เลีย้ งสัตว์นาํ้ และมีผลผลิต
ทั้งหมดในรอบปีการผลิต มีหน่วยเป็นไร่ โดยไม่รวมถึง บ่อพักนํ้า คลองส่งนํ้า
คลองระบายนํ้า คู คันดิน ขอบบ่อ หรือและสิ่งปลูกก่อสร้างอื่นทั้งหมด
3. ที่เลี้ยงสัตว์นํ้า (หรือหน่วยเลี้ยงสัตว์นํ้า) หมายถึง บ่อ กระชัง นา
ร่องสวน คอก หรือทีท่ ใี่ ช้เลีย้ งสัตว์นาํ้ ลักษณะอืน่ ใด ไม่วา่ จะอยูใ่ นทีด่ นิ ของเอกชน
หรือในทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน หรือในทีจ่ บั สัตว์นาํ้ ใด ๆ ทีผ่ ขู้ ดุ ผูส้ ร้าง ผูจ้ ดั ทำ�
เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะใช้ทำ�การเลี้ยงสัตว์นํ้า
4. ฟาร์ม หมายถึง หน่วยจัดการในการเลี้ยงสัตว์นํ้า ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยในบุคคลหนึ่งหรือนิติบุคคลหนึ่ง อาจมีการเลี้ยง
หลายฟาร์ม

1

กรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์นํ้ามากกว่า 1 ชนิด ในหน่วยเลี้ยงเดียวกัน การนับเนื้อที่เลี้ยง
จะนับเป็นเนื้อที่เลี้ยงของสัตว์นํ้าที่จับผลผลิตได้มากที่สุดเป็นสัตว์นํ้าหลัก (สัตว์นํ้า
ที่ จั บ ผลผลิ ต ได้ น้ อ ยกว่ า เป็ น สั ต ว์ นํ้ า รอง) ส่ ว นผลผลิ ต จะเป็ น ผลผลิ ต
จากทั้งการเลี้ยงสัตว์นํ้าหลัก และสัตว์นํ้ารอง
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บทที่ 3    นิยามการผลิต
การผลิตของข้าวและพืชไร่
1. ข้าว
		1.1 ข้าว หมายถึง ข้าวทุกสายพันธุ์ท่ีเพาะปลูก ยกเว้นข้าวที่ปลูก
เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น
ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ของเอกชน และเกษตรกรที่ปลูก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ
			 การแบ่งประเภทข้าวตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
			 1.1.1 แบ่งตามฤดูการผลิต ได้แก่
				 1) ข้าวนาปี หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกระหว่างวันที่ 1
พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ของปีเดียวกัน ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ที่เพาะปลูกระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป
				 2) ข้าวนาปรัง หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกระหว่างวันที่ 1
พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ที่เพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายน ของปีเดียวกัน
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			 1.1.2 แบ่งตามการตอบสนองต่อช่วงแสง ได้แก่
				 1) ข้าวไวต่อช่วงแสง (Photoperiod Sensitive) 2
เป็นข้าวที่ออกดอกเฉพาะเมื่อช่วงเวลากลางวันสั้นกว่า 12 ชั่วโมง โดยพบว่า
ข้าวไวต่อช่วงแสงในประเทศไทยมักจะออกดอกในเดือนที่มีความยาวของ
กลางวันประมาณ 11 ชั่วโมง 40 นาที หรือสั้นกว่านี้ ดังนั้นข้าวที่ออกดอกได้
ในเดือนที่มีความยาวของกลางวัน 11 ชั่วโมง 40-50 นาที จึงได้ชื่อว่าเป็นข้าว
ที่มีความไวต่อช่วงแสงน้อย (Less Sensitive to Photoperiod) และพันธุ์
ที่ออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันประมาณ 11 ชั่วโมง
10-20 นาที ก็ได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์ที่มีความไวต่อช่วงแสงมาก (Strongly
Sensitive to Photoperiod) พันธุ์ข้าวประเภทนี้จึงปลูกและให้ผลผลิต
ได้ปีละหนึ่งครั้ง หรือปลูกได้เฉพาะในฤดูนาปี พันธุ์ข้าวในประเทศไทยที่เป็น
พันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มีความไวต่อช่วงแสง
				 2) ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง (Photoperiod Insensitive)
เป็นข้าวที่ออกดอกเมื่อข้าวมีระยะเวลาการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามอายุ
จึงใช้ปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
			 1.1.3 แบ่งตามวิธีปลูกข้าว ได้แก่
				 1) การทำ�นาดำ� เป็นวิธีการทำ�นาที่มีการนำ�เมล็ดข้าว
ไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ (แปลงกล้า) ให้งอกเป็นต้นกล้า แล้วถอนต้นกล้าไป
ปักดำ�ในกระทงนาที่เตรียมไว้ และมีการดูแลรักษาจนให้ผลผลิต การทำ�นาดำ�
นิยมในพื้นที่ที่มีแรงงานเพียงพอ

2

สรุปการอ้างอิง : องค์ความรู้เรื่องข้าว V.3 กรมการข้าว
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				 2) การทำ�นาหว่าน เป็นการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดลงไป
ในนาที่เตรียมพื้นที่ไว้แล้วโดยตรง เป็นวิธีการที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
เนื่องจากประหยัดแรงงงานและเวลา การทำ�นาหว่าน แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
					 2.1) นาหว่านข้าวแห้ง เป็นการหว่านเมล็ดข้าวเพือ่ คอยฝน
และมีชื่อเรียกปลีกย่อยไปตามวิธีปฏิบัติคือ
						 2.1.1) การหว่านสำ�รวย เป็นการหว่านเมล็ดข้าวแห้ง
ในสภาพดินแห้ง เนื่องจากฝนยังไม่ตก โดยหลังจากการไถแปรครั้งสุดท้าย
แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงไปโดยไม่ต้องคราดกลบ เมล็ดจะตกลงไปอยู่ในระหว่าง
ก้อนดิน เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดข้าวจะงอกขึ้นมา ในบางพื้นที่หลังจากการหว่าน
ข้าวแห้งแล้วมีการคราดกลบหรือไถกลบ
						 2.1.2) การหว่านหลังขี้ไถ เป็นการหว่านในสภาพ
ที่มีฝนตกลงมา และนํ้าเริ่มจะขังในกระทงนา เมื่อไถแปรแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์
ข้าวตามหลัง แล้วคราดกลบทันที
					 2.2) นาหว่านข้าวงอก หว่านนํ้าตม โดยการนำ�เมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ถูกเพาะให้งอก มีขนาดตุ่มตา (มีรากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร)
ไปหว่านลงในกระทงนา ซึ่งมีการเตรียมดินจนเป็นเทือก
						 2.2.1) การหว่านหนีนํ้า ทำ�ในนานํ้าฝน เนื่องจาก
การหว่านข้าวแห้งหรือทำ�การตกกล้าไม่ทัน เมื่อฝนมามาก หลังจากเตรียมดิน
เป็นเทือกดีแล้ว ก็หว่านข้าวที่เพาะจนงอก ลงไปในกระทงนาที่มีนํ้าขังอยู่มาก
จึงเรียกว่า นาหว่านนํ้าตม
						 2.2.2) นาชลประทาน หรือนาในเขตชลประทานทีม่ ี
แหล่งนํา้ อุดมสมบูรณ์ การทำ�นาในสภาพนีม้ กั จะให้ผลผลิตสูง หลังจากเตรียมดิน
เป็นเทือกดีแล้วระบายนํ้าออกหรือให้เหลือนํ้าขังบนผืนนาน้อยที่สุด นำ�เมล็ด
พันธุ์ข้าวที่งอกขนาด “ตุ่มตา” หว่านลงไป แล้วคอยดูแลควบคุมการให้นํ้า
มักจะเรียกการทำ�นาแบบนี้ว่า “การทำ�นานํ้าตมแผนใหม่”
คำ�นิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร
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				 3) การทำ�นาหยอด เป็นวิธกี ารปลูกข้าวทีอ่ าศัยนํา้ ฝน โดยหยอด
เมล็ดข้าวแห้ง ลงไปในดินเป็นหลุม ๆ หรือโรยเป็นแถวแล้วกลบเมล็ดข้าว
เมื่อฝนตกลงมาดินมีความชื้นพอเหมาะ เมล็ดก็จะงอกเป็นต้น การทำ�นาหยอด
นิยมทำ�ในพืน้ ทีส่ ภาพไร่ หรือนาในเขตทีก่ ารกระจายของฝนไม่แน่นอน แบ่งเป็น
2 สภาพ ได้แก่
					 3.1) นาหยอดในสภาพไร่ (ข้าวไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่มักเป็น
ที่ลาดชัน เช่น ที่เชิงเขา ปริมาณนํ้าฝนไม่แน่นอน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
ไม่สามารถเตรียมดินโดยการไถได้ จึงจำ�เป็นต้องหยอดข้าวเป็นหลุม
					 3.2) นาหยอดในสภาพที่ราบสูง เช่น ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาหรือหุบเขา การหยอด
อาจหยอดเป็นหลุมหรือใช้เครื่องมือหยอด หรือโรยเป็นแถวแล้วคราดกลบ
นาหยอดในสภาพนี้ให้ผลผลิตสูงกว่านาหยอดในสภาพไร่มาก
				 4) การโยนกล้า การปลูกข้าวในปัจจุบันมีได้หลาย ๆ วิธีการ
ทั้งการปักดำ� การหว่านข้าวงอก และการหว่านข้าวแห้ง แต่วิธีการต่าง ๆ มีข้อดี
ข้อเสียแตกต่างกัน เช่น การปักดำ�ประหยัดเมล็ดพันธุ์ แต่สิ้นเปลืองแรงงาน
ส่วนการหว่านข้าวงอก หรือการหว่านข้าวแห้ง ประหยัดแรงงาน แต่ใช้เมล็ดพันธุ์
มากประมาณ 15 – 25 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งในภาวะที่เมล็ดพันธุ์ข้าวมีราคาสูง
22 – 24 บาทต่อกิโลกรัม (พฤษภาคม 2551) การปลูกข้าวโดยการโยนกล้า
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 4 – 5 กิโลกรัมต่อไร่
สามารถประหยัดเวลาและแรงงานในการดำ�นา
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			 1.1.4 แบ่งตามปริมาณแอมิโลส (Amylose)3 เป็น 4 กลุ่ม
				
1) ข้าวเจ้านุ่ม แป้งของข้าวขาวมีปริมาณแอมิโลสตํ่า
(ตั้งแต่ร้อยละ 13 ถึง ร้อยละ 20 โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 14%)
				
2) ข้าวเจ้าร่วน แป้งของข้าวขาวมีปริมาณแอมิโลส
ปานกลาง (มากกว่าร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 14%)
เมื่อหุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วเมล็ดข้าว จะร่วนค่อนข้างนุ่ม
				
3) ข้าวเจ้าแข็ง แป้งของข้าวขาวมีปริมาณแอมิโลสสูง
(มากกว่าร้อยละ 25 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 14%) เมื่อหุงสุก
เป็นข้าวสวยแล้วเมล็ดข้าว จะค่อนข้างร่วนและแข็ง
				
4) ข้าวเหนียว แป้งของข้าวเหนียวขาวมีปริมาณแอมิโลส
ตํ่ามากหรือไม่มีเลย เมื่อหุงสุกเมล็ดข้าวจะเหนียวและจับติดกัน
		1.2 ลักษณะผลผลิตข้าว หมายถึง ผลผลิตเมล็ดข้าวเปลือกที่นวด
ออกจากรวงข้าวแล้ว โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 15%
		1.3 พันธุ์ข้าว หมายถึง พันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะปลูก เช่น พันธุ์พื้นเมือง
กข 6 กข 15 ขาวดอกมะลิ 105 สุพรรณ 60,90 ชัยนาท 1 หอมสุพรรณบุรี
ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 60-2 เป็นต้น
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
		2.1 ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ หมายถึง ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ทเี่ พาะปลูกเพือ่ นำ�เมล็ด
มาใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ยกเว้นข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ทที่ �ำ การ
เพาะปลูกเพือ่ ผลิตเป็นเมล็ดพันธุโ์ ดยเฉพาะ ทัง้ ของหน่วยงานราชการและเอกชน
เช่น ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ของเอกชน และเกษตรกรที่ปลูก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
3

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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			 2.1.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) แบ่งออกเป็น
				
1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ต้นฤดูฝน หมายถึง ข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ทที่ �ำ การเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปี
เดียวกัน
				
2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ปลายฤดูฝน หมายถึง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ทำ�การเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปี
เดียวกัน
			 2.1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หมายถึง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ทำ�การเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ของปีถัดไป
		2.2 ลักษณะผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ หมายถึง ผลผลิตเมล็ดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่สีออกจากฝักแล้ว โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 14.5%
		2.3 พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมายถึง พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้
เพาะปลูก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
			 2.3.1 พันธุ์ลูกผสมปิด หมายถึง พันธุ์ที่เกษตรกรไม่สามารถเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกในครั้งต่อไปได้
				
1) พันธุ์ลูกผสมของทางราชการ หมายถึง พันธุ์ลูกผสม
ทีพ่ ฒ
ั นาโดยหน่วยงานราชการ เช่น นครสวรรค์ 72 ของกรมวิชาการเกษตร และ
สุวรรณ 3851 ของศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
				
2) พันธุ์ลูกผสมของบริษัทเอกชน หมายถึง พันธุ์ลูกผสม
ทีบ่ ริษทั เอกชน ผลิตออกมาจำ�หน่าย และแนะนำ�ให้เกษตรกรปลูก มีชอื่ การค้าต่าง ๆ
เช่น พันธุ์ 888 999 222 111 ของ CP หรือ 328 983 ของ Pacific หรือ Pioneer
3013 หรือ เทพวีนัส 49 เป็นต้น
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			 2.3.2 พันธุล์ กู ผสมเปิด หมายถึง พันธุท์ เี่ กษตรกรสามารถเก็บเมล็ด
ไว้ใช้ทำ�พันธุ์เพาะปลูกในครั้งต่อไปได้ เช่น พันธุ์สุวรรณ 1 สุวรรณ 2 สุวรรณ 3
สุวรรณ 4 สุวรรณ 5 นครสวรรค์ 1 นครสวรรค์ 2 เป็นต้น
3. ข้าวโพดหวาน
		3.1 ข้าวโพดหวาน หมายถึง ข้าวโพดหวานทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิต ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		3.2 ลักษณะผลผลิตข้าวโพดหวาน หมายถึง ผลผลิตข้าวโพดหวาน
ฝักสดทั้งเปลือก
		3.3 พันธุข์ า้ วโพดหวาน หมายถึง เมล็ดข้าวโพดหวานทีใ่ ช้ในการเพาะปลูก
ซึ่งพันธุ์ที่นิยม เช่น ไฮบริกซ์ 59 ซูการ์สตาร์พลัส เอทีเอส 12 เป็นต้น
4. ข้าวโพดฝักอ่อน
		4.1 ข้าวโพดฝักอ่อน หมายถึง ข้าวโพดฝักอ่อนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		4.2 ลักษณะผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน หมายถึง ผลผลิตข้าวโพด
ฝักอ่อนฝักสดทั้งเปลือก
		4.3 พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน หมายถึง เมล็ดข้าวโพดฝักอ่อนที่ใช้ในการ
เพาะปลูก ซึ่งพันธุ์ที่นิยม เช่น พันธุ์แปซิฟิก 321 แปซิฟิก 271 แปซิฟิก 571
เป็นต้น
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5. อ้อยโรงงาน
		5.1 อ้อยโรงงาน หมายถึง อ้อยที่เก็บเกี่ยวส่งเข้าโรงงานในฤดูหีบอ้อย
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
			 5.1.1 อ้อยโรงงานปีแรก (ปี 1) หมายถึง อ้อยโรงงานที่ปลูกแล้ว
แต่ยงั ไม่เคยตัดผลผลิตส่งเข้าโรงงานเลยนับตัง้ แต่เริม่ ปลูกมา แต่ตดั ผลผลิตหรือ
คาดว่าจะตัดผลผลิตส่งเข้าโรงงานในฤดูหบี อ้อยนีเ้ ป็นครัง้ แรก เรียกว่า อ้อยยอด
หรืออ้อยใหม่
			 5.1.2 อ้อยโรงงานปีที่ 2 หมายถึง อ้อยโรงงานทีต่ ดั และให้ผลผลิต
มาแล้ว 1 ครั้งนับตั้งแต่เริ่มปลูกมา และตัดผลผลิตหรือคาดว่าจะตัดผลผลิต
ส่งเข้าโรงงานอีกเป็นครั้งที่ 2 เรียกว่า อ้อยตอหนึ่ง
			 5.1.3 อ้อยโรงงานปีที่ 3 ขึ้นไป หมายถึง อ้อยโรงงานที่ตัดและให้
ผลผลิตมาแล้ว 2 ครั้งขึ้นไป นับตั้งแต่เริ่มปลูกมา และตัดผลผลิตหรือคาดว่า
จะตัดผลผลิตส่งเข้าโรงงานอีกเป็นครั้งที่ 3 หรือครั้งที่ 4 หรือครั้งที่ 5 เรียกว่า
อ้อยตอสอง อ้อยตอสาม อ้อยตอสี่ เป็นต้น
		5.2 ลักษณะผลผลิตอ้อยโรงงาน หมายถึง ผลผลิตอ้อยโรงงานลำ�ต้น
อ้อยที่ตัดใบ และยอดออกแล้ว
		5.3 พันธุ์อ้อยโรงงาน หมายถึง พันธุ์อ้อยโรงงานที่นิยมปลูก เช่น พันธุ์
ขอนแก่น 3 LK92-11 อู่ทอง 12 อู่ทอง 15 อู่ทอง 5 CSB 03-109 CSB 06-2-21
KPK98-51 K 95-84 K 88-92 KLK 92-11 เป็นต้น
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6. มันสำ�ปะหลังโรงงาน
		6.1 มันสำ�ปะหลังโรงงาน หมายถึง มันสำ�ปะหลังโรงงานที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ขายหรือนำ�ส่งผลผลิตเข้าสูโ่ รงงานอุตสาหกรรม เช่น ลานมันเส้น
โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมัน โรงงานเอทานอล และโรงงานแปรรูปอื่น ๆ
ยกเว้นพันธุ์บริโภคสด
		6.2 ลักษณะผลผลิตมันสำ�ปะหลังโรงงาน หมายถึง ผลผลิตหัวมันสด
ที่ผ่านการทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
		6.3 พันธุ์มันสำ�ปะหลังโรงงาน เช่น พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 72
ระยอง 5 ห้วยบง 80 ห้วยบง 60 ทั้งนี้ไม่รวมมันสำ�ปะหลังพันธุ์บริโภคสด เช่น
พิรุณ 2 ระยอง 2 เป็นต้น
7. สับปะรดปัตตาเวีย
		7.1 สับปะรดปัตตาเวีย หมายถึง สับปะรดพันธุป์ ตั ตาเวียทีม่ กี ารเก็บเกีย่ ว
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน โดยรวมสับปะรด
ปัตตาเวียที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เพาะปลูก เช่น สับปะรดศรีราชา
สับปะรดบ้านคา สับปะรดห้วยมุ่น
			 7.1.1 สับปะรดปัตตาเวีย มีดหนึ่ง หมายถึง สับปะรดปัตตาเวีย
ที่เก็บเกี่ยวหรือตัดผลผลิตได้เป็นครั้งแรก
			 7.1.2 สับปะรดปัตตาเวีย มีดสอง หมายถึง สับปะรดปัตตาเวีย
ที่เก็บเกี่ยวหรือตัดผลผลิตได้เป็นครั้งที่สอง
			 7.1.3 สับปะรดปัตตาเวีย มีดสาม หมายถึง สับปะรดปัตตาเวีย
ที่เก็บเกี่ยวหรือตัดผลผลิตได้เป็นครั้งที่สามขึ้นไป
		7.2 ลักษณะผลผลิตสับปะรดปัตตาเวีย หมายถึง ผลผลิตสับปะรด
ผลสดที่ตัดจุก และก้านออกแล้ว
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8. ถั่วเขียว
		8.1 ถั่วเขียว หมายถึง ถั่วเขียวที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่อนำ�เมล็ดมาใช้บริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ แบ่งออกเป็น
3 ชนิด ตามลักษณะผิว คือ ถั่วเขียวธรรมดาหรือถั่วเขียวผิวด้าน ถั่วเขียวผิวมัน
และถั่วเขียวผิวดำ� (ถั่วแขก) โดยไม่รวมถั่วเขียวที่ปลูกและไถกลบในระยะ
ออกดอกเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด และไม่รวมถั่วเขียวที่ทำ�การเพาะปลูกเพื่อผลิต
เป็นเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น ศูนย์วิจัย
เมล็ดพันธุ์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์ องเอกชน และเกษตรกรทีป่ ลูกโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
			 8.1.1 ถั่วเขียว รุ่น 1 (ฤดูฝน) หมายถึง ถั่วเขียวที่ทำ�การเพาะปลูก
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ของปีเดียวกัน โดยไม่คำ�นึงถึงว่าจะ
ทำ�การเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ตาม
			 8.1.2 ถัว่ เขียว รุน่ 2 (ฤดูแล้ง) หมายถึง ถัว่ เขียวทีท่ �ำ การเพาะปลูก
อยู่ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึงว่า
จะทำ�การเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ตาม
		8.2 ลักษณะผลผลิตถั่วเขียว หมายถึง ผลผลิตเมล็ดถั่วเขียวที่กะเทาะ
เปลือกออกจากฝักแล้ว โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 14%
		8.3 พันธุ์ถั่วเขียว หมายถึง เมล็ดถั่วเขียวที่ใช้ในการเพาะปลูก
ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกจำ�แนกตามลักษณะผิว ดังนี้
			 8.3.1 พันธุ์ถั่วเขียวผิวมันและผิวด้าน ได้แก่ พันธุ์กำ�แพงแสน 1
กำ�แพงแสน 2 ชัยนาท 36 ชัยนาท 60 ชัยนาท 72 มอ.1 มทส.1
			 8.3.2 พันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ� ได้แก่ พันธุ์อู่ทอง 2 พิษณุโลก 2
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9. ถั่วลิสง
		9.1 ถั่วลิสง หมายถึง ถั่วลิสงที่เพาะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
นำ�เมล็ดมาใช้บริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงถั่วลิสงที่เพาะปลูก
เพือ่ เก็บฝักสดมาต้มเป็นถัว่ ต้ม ไม่รวมถัว่ ลิสงทีป่ ลูกและไถกลบในระยะออกดอก
เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด
			 9.1.1 ถั่วลิสง รุ่น 1 (ฤดูฝน) หมายถึง ถั่วลิสงที่ทำ�การเพาะปลูก
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ของปีเดียวกัน โดยไม่คำ�นึงถึง
ว่าจะทำ�การเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ตาม
			 9.1.2 ถั่วลิสง รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หมายถึง ถั่วลิสงที่ทำ�การเพาะปลูก
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป โดยไม่คำ�นึงถึง
ว่าจะทำ�การเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ตาม
		9.2 ลักษณะผลผลิตถั่วลิสง หมายถึง ผลผลิตถั่วลิสงทั้งเปลือก
แห้ง สำ�หรับผลผลิตที่นำ�ออกขายสู่ท้องตลาด โดยทั่วไปมีการขายผลผลิต
ใน 3 ลักษณะ ซึง่ จะต้องแปลงให้อยูใ่ นรูปผลผลิตเดียวกัน คือ ถัว่ ลิสงทัง้ เปลือกแห้ง
ได้แก่
			 9.2.1 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด หมายถึง ถั่วลิสงทั้งเปลือกสดที่เก็บ
ผลผลิต แล้วนำ�มาทำ�ความสะอาดขั้นต้นแล้ว
			 9.2.2 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง หมายถึง ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนำ�มาทำ�ความสะอาดและตากแห้ง ประมาณ 3-5 แดด
			 9.2.3 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก หมายถึง ถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
นำ�มาทำ�ความสะอาดและตากจนแห้งสนิท แล้วจึงนำ�มากะเทาะเปลือกออกอีก
ขั้นตอนหนึ่งได้เป็นเมล็ดถั่วลิสง
		9.3 พันธุ์ถั่วลิสง หมายถึง เมล็ดถั่วลิสงที่ใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งมีพันธุ์
ที่นิยมปลูกจำ�แนกตามลักษณะผลผลิตที่ใช้ ดังนี้
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			 9.3.1 พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสดหรือเปลือกสด ได้แก่ พันธุ์สุโขทัย 38
กาฬสินธุ์ 1 ขอนแก่น 60-2 ขอนแก่น 4 ลำ�ปาง
			 9.3.2 พันธุท์ ใี่ ช้ในรูปฝักแห้งหรือเปลือกแห้ง ได้แก่ พันธุไ์ ทนาน 9
ขอนแก่น 60-1 ขอนแก่น 60-3 ขอนแก่น 5 กาฬสินธุ์ 2 หรือพันธุ์พระราชทาน
หรือพันธุ์KAC431
10. ถั่วเหลือง
		 10.1 ถัว่ เหลือง หมายถึง ถัว่ เหลืองทีเ่ พาะปลูกและเก็บเกีย่ วผลผลิต
เพื่อนำ�เมล็ดมาใช้บริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ เช่น นํ้ามันพืช
เต้าเจี้ยว เต้าหู้ ตลอดจนนำ�ไปผสมเป็นอาหารสัตว์ แต่จะไม่รวมถั่วเหลือง
ที่ปลูกเพื่อเก็บฝักสดนำ�มาต้มที่เรียกว่า “ถั่วแระ” ไม่รวมถั่วเหลืองที่ปลูกและ
ไถกลบในระยะออกดอกเพือ่ เป็นปุย๋ พืชสด และไม่รวมถัว่ เหลืองทีท่ �ำ การเพาะปลูก
เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น
ศูนย์วจิ ยั เมล็ดพันธุ์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์ องเอกชน และทีป่ ลูกโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ
			 10.1.1 ถั่วเหลืองรุ่น 1 (ฤดูฝน) หมายถึง ถั่วเหลืองที่ทำ�
การเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ของปีเดียวกัน
โดยไม่คำ�นึงถึงว่าจะทำ�การเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ตาม
			 10.1.2 ถั่วเหลืองรุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หมายถึง ถั่วเหลืองที่ทำ�
การเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป
โดยไม่คำ�นึงถึงว่าจะทำ�การเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ตาม
		 10.2 ลักษณะผลผลิตถั่วเหลือง หมายถึง ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลือง
ที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 15%
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		 10.3 พันธุ์ถั่วเหลือง หมายถึง เมล็ดถั่วเหลืองที่ใช้ในการเพาะปลูก
ซึ่งพันธุ์ที่นิยม เช่น พันธุ์สจ.4 สจ.5 ชม.2 ชม.60 นว.1 สท.1 สท.2 มข.35
จักรพันธุ์ เป็นต้น
11. มะเขือเทศ
		11.1 มะเขือเทศ หมายถึง มะเขือเทศที่เก็บเกี่ยวผลสด เพื่อนำ�ไปขาย
ให้ผู้บริโภคและส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
		11.2 ลักษณะผลผลิตมะเขือเทศ หมายถึง ผลผลิตมะเขือเทศผลสด
หลังทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
		11.3 พันธุ์มะเขือเทศ
			 11.3.1 พันธุ์โรงงาน หมายถึง มะเขือเทศพันธุ์ที่ปลูกสำ�หรับ
ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูป สำ�หรับพันธุ์ที่นิยมปลูก เช่น พันธุ์
เพอร์เฟคโกล 111 TP115-8 สะออน ลูกหล้าคำ�แพง ลูกหล้าขนตางอน
จัสเตอร์ เอ็กซ์ตร้า 390 เอ็กซ์ตร้าโกล์ด พรีเมี่ยมโกลด์ BT-2 เกษตรดอย
NS 2535 เพชรมณีทอง 988 เพชรตะวัน 983 SB 022 NS 538 สาวน้อย 17
Poppy 287 เป็นต้น
			 11.3.2 พันธุ์บริโภค หมายถึง มะเขือเทศพันธุ์ที่ปลูกสำ�หรับ
ขายให้ผบู้ ริโภคทัว่ ไปนำ�ไปบริโภค สำ�หรับพันธุท์ นี่ ยิ มปลูก เช่น พันธุเ์ ทพประทาน
สีดาทิพย์ เพชรชมพู แพรวชมพู ราชินี กัญญา 001 ศรีสะเกษ 1 ศรีสะเกษ 19
เพอร์เฟ็คโกลด์ 111 NS81 CHT154 เป็นต้น
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12. กล้วยไม้
		12.1 กล้วยไม้ หมายถึง กล้วยไม้ทยี่ นื ต้นอยู่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน โดยนับเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอกเท่านั้น ไม่รวม
ไม้กระถาง
		12.2 ลักษณะผลผลิตกล้วยไม้ หมายถึง ผลผลิตกล้วยไม้ทเี่ ป็นช่อดอก
โดยแบ่งความยาวของช่อดอกได้ดังนี้
			 12.2.1 กล้วยไม้ช่อยาวพิเศษ (ซุปเปอร์) ความยาวช่อ 55-64
เซนติเมตร
			 12.2.2 กล้วยไม้ช่อยาว ความยาวช่อ 45-54 เซนติเมตร
			 12.2.3 กล้วยไม้ช่อสั้น ความยาวช่อ 35-44 เซนติเมตร
		12.3 พันธุก์ ล้วยไม้ หมายถึง สกุลกล้วยไม้สกุลหวาย และสกุลกล้วยไม้
อื่น ๆ
			 12.3.1 พันธุก์ ล้วยไม้สกุลหวาย ทีน่ ยิ มปลูก แยกตามสีตา่ ง ๆ ดังนี้
				
1) สีชมพูเข้มปนขาว เช่น บอมโจแดง บอมโจ บอม17
บอม17กลาย บอม k แดงพิริยา เอียสกุล เป็นต้น
				
2) สีชมพูอ่อน เช่น แอนนา ซากุระ มิสทีน สุรีพิสช์
เอริก้า ควีนพิงค์ เป็นต้น
				
3) สีขาว เช่น ขาวสนาน ขาว 5N ขาว N4 ขาวประวิทย์
เวนเส็ง ยูกิ บิ๊กไวท์ บรัชซิ่ง เป็นต้น
				
4) สีแดงเข้ม เช่น ซาบิน กระทิงแดง เป็นต้น
				 5) สีเหลือง เช่น แมรีแมค ฟาติมา Yellow River เป็นต้น
				 6) สีเขียวอ่อน เช่น บูรณเจต Yukon Green Light เป็นต้น
				
7) สีม่วง เช่น ชิดชม Blue Sky Lzum เป็นต้น
			 12.3.2 พันธุ์กล้วยไม้สกุลอื่น ที่เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่
ม็อคคารา แวนดา ออนซิเดียม
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การผลิตพืชสวน
1. ปาล์มนํ้ามัน
		1.1 ปาล์มนํ้ามัน หมายถึง ปาล์มนํ้ามันที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน		
		1.2 ลักษณะผลผลิตปาล์มนํ้ามัน หมายถึง ผลผลิตปาล์มนํ้ามัน
อยู่ในรูปผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลาย
		1.3 พันธุ์ปาล์มนํ้ามัน หมายถึง ต้นพันธุ์ปาล์มนํ้ามันที่เกษตรกรปลูก
เช่น พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี 3 สุราษฎร์ธานี 4
สุราษฎร์ธานี 5 สุราษฎร์ธานี 6 สุราษฎร์ธานี 7 เทเนอร่า ดูร่า พิสิเฟอร่า
ยันกัมบิ ดีลิ-ยันกัมบิคอมแพค เป็นต้น
		 1.4 ประเภทผลผลิตปาล์มนํ้ามัน
			 1.4.1 ผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลาย หมายถึง ผลปาล์มนํ้ามันรวม
ทั้งทะลายที่เก็บเกี่ยวจากสวนในทุกชั้นคุณภาพ เพื่อนำ�ไปจำ�หน่าย ณ จุดรับซื้อ
หรือใช้ประโยชน์
			 1.4.2 ผลปาล์มร่วง หมายถึง ผลปาล์มนาํ้ มันทีร่ ว่ งหล่นจากทะลาย
อยู่ในสวน ซึ่งเก็บมาเพื่อนำ�ไปจำ�หน่าย ณ จุดรับซื้อ หรือใช้ประโยชน์
2. ยางพารา
		2.1 ยางพารา หมายถึง ยางพาราทีย่ นื ต้นอยูห่ รือปลูกใหม่ ในระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		2.2 ลักษณะผลผลิตยางพารา หมายถึง ผลผลิตยางพาราอยู่ในรูป
ยางแผ่นดิบ
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		2.3 พันธุ์ยางพารา หมายถึง ต้นพันธุ์ยางพาราที่เกษตรกรปลูก
เช่ น พั น ธุ์ RRIM600 สวย251 (RRIT251) สวย408 (RRIT408)
หรือพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ984 BPM24 JVP80 KT311 เป็นต้น
		2.4 ประเภทผลผลิตยางพารา4
			 2.4.1 นํ้ายางสด หมายถึง นํ้ายางพาราสดที่เกษตรกรกรีดได้
โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเติมสารเคมีหรือการแปรรูป
			 2.4.2 ยางแผ่นดิบ หมายถึง ยางแผ่นที่เกษตรกรผลิตขึ้นและ
ยังไม่ผ่านการรมควัน หรือกระบวนการอื่นใด ปัจจุบันมาตรฐานสำ�หรับ
การซื้อขายในตลาดยางแผ่นดิบ แบ่งออกได้ 4 ระดับ คือ
				 1) ยางแผ่นดิบคุณภาพ 1 ต้องมีเนื้อยางใสตลอดแผ่น
มีนํ้าหนัก ณ ความชื้นเพียง 2-3% มีสีสมํ่าเสมอและปราศจากฟองอากาศ
สะอาดตลอดทั้งแผ่น ความหนาของแผ่นยาง 2.8-3.2 มิลลิเมตร ขนาดของ
แผ่นยาง 38-46 x 80 x 90 เซนติเมตร นํ้าหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 800-1,200 กรัม
มีความยืดหยุ่นดี มีลายดอกของลูกกลิ้งบดเด่นชัดตลอดทั้งแผ่น และสามารถ
รมควันให้แห้งได้ภายใน 5 วัน
				 2) ยางแผ่นดิบคุณภาพ 2 มีเนือ้ ใสตลอดทัง้ แผ่น มีความชืน้
สูงขึ้นเล็กน้อยที่นํ้าหนัก ณ ความชื้น 3-4% มีรอยด่างดำ�ได้บ้างเล็กน้อย และให้
มีฟองอากาศได้เล็กน้อยเช่นเดียวกัน ความหนาของแผ่น 3-4 มิลลิเมตร ขนาด
ของแผ่นต้องเท่ากับยางแผ่นดิบคุณภาพ 1 นํ้าหนักต่อแผ่น 1,000-1,200 กรัม
มีความยืดหยุ่นดี สามารถรมควันให้แห้งภายใน 6-7 วัน
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				 3) ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 เนื้อยางสีไม่โปร่งใส มีนํ้าหนัก
ณ ความชื้น 6-7% มีสิ่งเจือปนและฟองอากาศได้บ้างเล็กน้อย ความหนา
ของแผ่นไม่เกิน 4 มิลลิเมตร นํ้าหนักยางแผ่นไม่เกินแผ่นละ 1,500 กรัม
ขนาดของแผ่นต้องมีมาตรฐานเดียวกัน และรมควันให้แห้งได้ไม่เกิน 10 วัน
				 4) ยางแผ่นดิบคุณภาพตํ่ากว่าคุณภาพ 3 หรือยางคละ
ลักษณะแผ่นยางจะแห้งไม่สมํ่าเสมอทั้งแผ่น นํ้าหนัก ณ ความชื้นไม่เกิน 8%
มีสิ่งเจือปนได้มากกว่ายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ขนาดของแผ่นไม่สวยงาม
มีความกว้างและความยาวไม่แน่นอน สีของแผ่นค่อนข้างทึบไม่โปร่งใส
มีฟองอากาศเจือปนมาก
				 5) ยางก้อนถ้วย หมายถึง ก้อนยางที่เกิดจากนํ้ายางสด
จับตัวในถ้วยนํ้ายาง มีลักษณะเป็นก้อนรูปถ้วยรับนํ้ายาง ก้อนยางที่ผลิตได้
จะมีสีขาวและสีค่อย ๆ คลํ้าขึ้นและความชื้นค่อย ๆ ลดลงเมื่อทิ้งไว้หลาย ๆ วัน
				 6) เศษยางพาราหรือขีย้ าง หมายถึง ยางทีต่ ดิ ตามรอยกรีด
ยางก้นถ้วย ยางทีต่ กตามพืน้ ติด ตามภาชนะบรรจุ จากบ่อบำ�บัดนํา้ เสีย ยางทีเ่ หลือ
จากการแปรรูปยางแผ่นดิบ ยางฟอง ยางแผ่นรมควัน นํ้ายางข้น ยางแท่ง
หรือยางก้อนถ้วยคุณภาพตํ่าที่มีขี้เปลือก เศษดิน เศษไม้ติดอยู่
3. กาแฟ
		3.1 กาแฟ หมายถึง กาแฟที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
		3.2 ลักษณะผลผลิตกาแฟ หมายถึง ผลผลิตกาแฟอยูใ่ นรูปของสารกาแฟ
		3.3 พันธุก์ าแฟ หมายถึง พันธุก์ าแฟทีเ่ กษตรกรปลูก ได้แก่ พันธุโ์ รบัสตา
อาราบิกา
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		3.4 ประเภทผลผลิตกาแฟ
			 3.4.1 เมล็ดกาแฟสด หมายถึง กาแฟผลสดสีแดง (ผลเชอร์รี่)
			 3.4.2 เมล็ดกาแฟกะลา หมายถึง เมล็ดกาแฟแห้งที่ได้จาก
ผลกาแฟสุกที่เอาส่วนของผนังผลชั้นนอก หรือเปลือกนอกและผนังผลชั้นกลาง
หรือเนื้อออกแล้ว แต่ยังมีผนังผลชั้นใน หรือเปลือกชั้นในที่เรียกว่ากะลาติดอยู่
			 3.4.3 สารกาแฟ หมายถึง เมล็ดกาแฟที่สีเอากะลาออกพร้อมที่
จะคั่วแล้ว
4. มะพร้าวผลแก่
		4.1 มะพร้าวผลแก่ หมายถึง มะพร้าวที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน ทั้งนี้ไม่รวมมะพร้าว
นํ้าหอม และมะพร้าวทำ�นํ้าตาล
		4.2 ลักษณะผลผลิตมะพร้าวผลแก่ หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูป
มะพร้าวผลแก่
		4.3 พันธุ์มะพร้าว หมายถึง ต้นพันธุ์มะพร้าวที่เกษตรกรปลูก เช่น
พันธุ์สวีลูกผสม 1 ชุมพรลูกผสม 60-1 ชุมพรลูกผสม 2 เป็นต้น
5. มะนาว
		5.1 มะนาว หมายถึง มะนาวที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		5.2 ลักษณะผลผลิตมะนาว หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูปมะนาวผลสด
หลังทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
		5.3 พันธุ์มะนาว หมายถึง ต้นพันธุ์มะนาวที่เกษตรกรปลูก ได้แก่
พันธุ์แป้น ไข่ หนัง พวง ตาฮิติ
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6. มังคุด
		6.1 มังคุด หมายถึง มังคุดที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		6.2 ลักษณะผลผลิตมังคุด หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูปมังคุดผลสด
		6.3 พันธุม์ งั คุด หมายถึง ต้นพันธุม์ งั คุดทีเ่ กษตรกรปลูก คือ พันธุก์ าซิเนีย
7. ทุเรียน
		7.1 ทุเรียน หมายถึง ทุเรียนที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		7.2 ลักษณะผลผลิตทุเรียน หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูปทุเรียนผลสด
		7.3 พันธุ์ทุเรียน หมายถึง ต้นพันธุ์ทุเรียนที่เกษตรกรปลูก เช่น
พันธุ์หมอนทอง ชะนี ก้านยาว กระดุม หลงลับแล หลินลับแล เป็นต้น
8. เงาะ
		8.1 เงาะ หมายถึง เงาะที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่างวันที่ 1
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		8.2 ลักษณะผลผลิตเงาะ หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูปเงาะผลสด
		8.3 พันธุเ์ งาะ หมายถึง ต้นพันธุเ์ งาะทีเ่ กษตรกรปลูก เช่น พันธุโ์ รงเรียน
สีชมพู สีทอง นํ้าตาลกรวด เป็นต้น
9. ลองกอง
		9.1 ลองกอง หมายถึง ลองกองที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		9.2 ลักษณะผลผลิตลองกอง หมายถึง ผลผลิตอยูใ่ นรูปลองกองผลสด
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		9.3 พันธุล์ องกอง หมายถึง ต้นพันธุล์ องกองทีเ่ กษตรกรปลูก มี 7 สายพันธุ์
ได้แก่ พันธุ์ทั่วไป คันธุลี แกแลแมร์ หรือแปรแมร์ ธารโต กาญจนดิษฐ์
เปลือกบาง ไม้
10. ลิ้นจี่
		10.1 ลิ้นจี่ หมายถึง ลิ้นจี่ที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		10.2 ลักษณะผลผลิตลิ้นจี่ หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูปลิ้นจี่ผลสด
		10.3 พันธุล์ นิ้ จี่ หมายถึง ต้นพันธุล์ นิ้ จีท่ เี่ กษตรกรปลูก เช่น พันธุฮ์ งฮวย
โอวเฮียะ กิมเจ็ง จักรพรรดิ ค่อม เป็นต้น
11. ลำ�ไย
		11.1 ลำ�ไย หมายถึง ลำ�ไยที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		11.2 ลักษณะผลผลิตลำ�ไย หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูปลำ�ไยผลสด
		11.3 พันธุ์ลำ�ไย หมายถึง ต้นพันธุ์ลำ�ไยที่เกษตรกรปลูก เช่น
พันธุ์อีดอ สีชมพู อีแห้ว เบี้ยวเขียว เป็นต้น
12. ส้มเขียวหวาน
		12.1 ส้มเขียวหวาน หมายถึง ส้มเขียวหวานทีย่ นื ต้นอยู่ หรือปลูกใหม่
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		12.2 ลักษณะผลผลิตส้มเขียวหวาน หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูป
ส้มเขียวหวานผลสด		
		12.3 พันธุส์ ม้ เขียวหวาน หมายถึง ต้นพันธุส์ ม้ เขียวหวานทีเ่ กษตรกรปลูก
เช่น พันธุ์บางมด โชกุน สายนํ้าผึ้ง เป็นต้น
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13. หอมแดง
		13.1 หอมแดง หมายถึง หอมแดงทีเ่ พาะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม
ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป
		13.2 ลักษณะผลผลิตหอมแดง หมายถึง ผลผลิตหอมแดงอยู่ในรูป
หอมแดงแห้งมัดจุก ณ 7 วัน
		13.3 พันธุ์หอมแดง หมายถึง หัวพันธุ์หอมแดงที่เกษตรกรปลูก
เช่น พันธุ์พื้นเมือง บางช้าง เป็นต้น
14. กระเทียม
		14.1 กระเทียม หมายถึง กระเทียมทีเ่ พาะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป
		14.2 ลักษณะผลผลิตกระเทียม หมายถึง ผลผลิตกระเทียมอยูใ่ นรูป
กระเทียมแห้งมัดจุก ณ 90 วัน
		14.3 พันธุก์ ระเทียม หมายถึง หัวพันธุก์ ระเทียมทีเ่ กษตรกรปลูก เช่น
พันธุ์ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เป็นต้น
15. หอมหัวใหญ่
		15.1 หอมหัวใหญ่ หมายถึง หอมหัวใหญ่ที่เพาะปลูก ระหว่างวันที่
1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป
		15.2 ลักษณะผลผลิตหอมหัวใหญ่ หมายถึง ผลผลิตหอมหัวใหญ่
อยู่ในรูปหอมหัวใหญ่แห้งตัดจุก ณ 7 วัน
		15.3 พั น ธุ์ ห อมหั ว ใหญ่ หมายถึ ง เมล็ ด พั น ธุ์ ห อมหั ว ใหญ่
ทีเ่ กษตรกรปลูก เช่น พันธุH์ 60 RAM765 ซุปเปอร์เร็ก เดสเซก เยลโล-กราเน็ก33
เยลโล-กราเน็ก429 ซาวานา-สวีท เป็นต้น
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16. มันฝรั่ง
		16.1 มันฝรั่ง หมายถึง มันฝรั่งที่ทำ�การเพาะปลูกระหว่างวันที่
1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป
		16.2 ลักษณะผลผลิตมันฝรั่ง หมายถึง ผลผลิตมันฝรั่งอยู่ในรูปหัวมัน
ฝรั่งสด ที่ผา่ นการทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
		16.3 พันธุ์มันฝรั่ง
			 16.3.1 พันธุ์โรงงาน เช่น พันธุ์แอตแลนติก เคนนีเบค เป็นต้น
			 16.3.2 พันธุ์บริโภคสด เช่น พันธุ์สปุนต้า บินท์เจ เป็นต้น
17. หน่อไม้ฝรั่ง
		17.1 หน่อไม้ฝรัง่ หมายถึง หน่อไม้ฝรัง่ ทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิต ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		17.2 ลักษณะผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูปหน่อสด
ที่ผ่านการทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
17.3 พันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง เช่น พันธุ์แมรี่วอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย 500
แคลิฟอร์เนีย 309 ไฮบริดอิมพีเรียล บร็อคอิมพรู๊ฟ เป็นต้น
18. กระเจี๊ยบเขียว
		18.1 กระเจี๊ยบเขียว หมายถึง กระเจี๊ยบเขียว ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		18.2 ลักษณะผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูป
กระเจี๊ยบเขียวฝักสด ที่ผ่านการทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
		18.3 พันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
			 18.3.1 พันธุ์ลูกผสม จากประเทศญี่ปุ่น เช่น พันธุ์สตาร์ไรท์
เออรี่ไฟว์ เป็นต้น
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			 18.3.2 พันธุ์ของประเทศไทย เช่น พันธุ์ปรับปรุงโดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้แก่ พันธุ์โอเคเบอร์ 5 พันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่
พันธุ์ 01 03
			 18.3.3 พันธุ์ผสมเปิดจากต่างประเทศ เช่น พันธุ์เคลมสัน
สปายน์เลส เป็นต้น
19. พริกไทย
		19.1 พริกไทย หมายถึง พริกไทยที่ยืนต้นอยู่ หรือปลูกใหม่ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน
		19.2 ลักษณะผลผลิตพริกไทย หมายถึง ผลผลิตอยู่ในรูปเมล็ด
พริกไทยดำ�แห้ง
		19.3 พันธุพ์ ริกไทย หมายถึง เมล็ดและกิง่ พันธุพ์ ริกไทยทีเ่ กษตรกรปลูก
ได้แก่ พันธุ์มาเลย์ จันทบุรี ปะเหลียน ซาราวัค กระบี่ ทั้งนี้ ไม่รวมพันธุ์ซีลอน
		19.4 ประเภทผลผลิตพริกไทย
			 19.4.1 พริกไทยดำ� คือ ผลผลิตที่ได้จากการนำ�เอาพริกไทย
ทีแ่ ก่แล้วแต่ยงั ไม่สกุ มาตากแดดให้แห้งจนเป็นสีด�ำ และนำ�ไปใช้โดยไม่ปอกเปลือก
ที่มีสีดำ�ออก
			 19.4.2 พริกไทยขาว คือ ผลผลิตที่ได้จากการนำ�เอาพริกไทย
ที่สุกแล้วมาแช่นํ้า ลอกเอาเปลือกออกแล้วจึงนำ�ไปตากให้แห้งก็จะเป็นสีขาว
เพราะไม่มีเปลือกแล้วจากนั้นจึงนำ�ไปใช้
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การผลิตปศุสัตว์
1. สุกร
		
1.1 สุกร หมายถึง สุกรทุกสายพันธุ์ ทัง้ ทีเ่ ป็นพันธุพ์ นื้ เมือง พันธุแ์ ท้
พันธุ์ลูกผสม ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อขาย ทำ�พันธุ์และบริโภค ในรอบปีการผลิต
		
1.2 ประเภทสุกร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
			 1.2.1 สุกรพ่อพันธุ์ หมายถึง สุกรเพศผูท้ คี่ ดั ไว้เพือ่ จะใช้ท�ำ เป็น
พ่อพันธุ์หรือใช้เป็นพ่อพันธุ์อยู่แล้ว
			 1.2.2 สุกรแม่พนั ธุ์ หมายถึง สุกรเพศเมียทีค่ ดั ไว้เพือ่ จะใช้ท�ำ เป็น
แม่พันธุ์หรือใช้เป็นแม่พันธุ์อยู่แล้ว
			 1.2.3 ลูกสุกรพันธุ์ หมายถึง ลูกสุกรพันธุแ์ รกเกิดจนถึงหย่านม
ที่คัดไว้เพื่อจะใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
			 1.2.4 สุกรขุน หมายถึง สุกรเล็กหลังหย่านม เลีย้ งขุนขายสูต่ ลาด
เพื่อบริโภค ไม่รวมสุกรพื้นเมืองขุน
			 1.2.5 ลูกสุกรขุน หมายถึง ลูกสุกรตั้งแต่แรกเกิดถึงหย่านม
เลี้ยงขุนขายสู่ตลาดเพื่อบริโภคไม่รวมสุกรพื้นเมืองขุน
		
1.3 จำ�นวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวนสุกรทั้งหมด
ทุกประเภทที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม
		
1.4 ปริมาณผลผลิตสุกร หมายถึง จำ�นวนสุกรทั้งหมดที่เข้าโรงฆ่า
และสุกรมีชีวิตที่ส่งออกในรอบปี
		
1.5 ผูเ้ ลีย้ งสุกร หมายถึง เกษตรกร บริษทั หรือหน่วยงานทีเ่ ลีย้ งสุกร
ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
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1.6 พันธุ์สุกร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
			 1.6.1 สุกรพื้นเมือง เช่น พันธุ์กระโดน เหมยซาน ราด เป็นต้น
			 1.6.2 สุกรพันธุแ์ ท้ เช่น พันธุล์ าร์จไวท์ แลนด์เรซ ดูรอ็ คเจอร์ซี่
เป็นต้น
			 1.6.3 สุกรพันธุ์ลูกผสม เช่น สุกรลูกผสมสามสายพันธุ์
พันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่ x แลนด์เรซ-ลาร์จไวท์ เป็นต้น
2. โคนม
		
2.1 โคนม หมายถึง โคที่เลี้ยงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการนํ้านม
แบ่งออกเป็น
			 2.1.1 ลูกโค หมายถึง ลูกโคที่มีอายุ 1 วัน จนถึงอายุ 1 ปี
			 2.1.2 โครุ่น หมายถึง โคนมที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ถึงก่อน
ผสมพันธุ์
			 2.1.3 โคสาว หมายถึง โคนมที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว ทั้งนี้
อาจผสมติดหรือไม่ติดก็ตาม และยังไม่เคยให้นม
		 2.1.4 โครีดนม หมายถึง โคเพศเมียทีก่ �ำ ลังให้นมในขณะทีส่ �ำ รวจ
			 2.1.5 โคแห้งนม หมายถึง โคเพศเมียที่หยุดพักการรีดนม
เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ให้นํ้านมน้อยไม่คุ้มที่จะรีด หรือแม่โคใกล้คลอดลูก
		
2.2 จำ�นวนโคนม ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวนโคนม
ทั้งหมดทุกเพศ ทุกช่วงอายุ และทุกสายพันธุ์ที่ยืนคอกอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม
ทั้งนี้ไม่รวมโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อ
		
2.3 ปริมาณผลผลิตนํ้านมโค หมายถึง ปริมาณนํ้านมดิบทั้งหมด
ที่รีดได้และจำ�หน่าย ณ ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ ในรอบปี
		
2.4 ผู้เลี้ยงโคนม หมายถึง เกษตรกร บริษัท หรือหน่วยงาน
ที่เลี้ยงโคนมตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
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3. โคเนื้อ
		
3.1 โคเนื้อ หมายถึง โคที่เลี้ยงไว้เพื่อการผลิตเนื้อสู่การบริโภค
รวมทั้งโคที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม หรือโคที่เลี้ยงไว้เพื่อจุดประสงค์
ในด้านอื่นๆ (ยกเว้นโคที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้นํ้านม)
		
3.2 ประเภทโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
			 3.2.1 โคพันธุ์พื้นเมือง หมายถึง โคที่มีถิ่นกำ�เนิดในประเทศ
แต่จะมีลกั ษณะและชือ่ เรียกทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามภูมภิ าคต่าง ๆ เช่น โคพืน้ เมือง
ภาคเหนือ (โคขาวลำ�พูน) โคพืน้ เมืองภาคอีสาน (โคพืน้ เมืองอีสาน) โคพืน้ เมืองภาคใต้
(โคชน) โคพืน้ เมืองภาคกลาง (โคลาน) เป็นต้น รวมถึงโคทีม่ ถี นิ่ กำ�เนิดจากต่างประเทศ
ที่นำ�เข้าราชอาณาจักร ยกเว้น โคขุน ประกอบด้วย
				
1) เพศผู้
				
2) เพศเมีย
					 2.1) แรกเกิด-โคสาว ได้แก่ เพศเมียที่ยังไม่เคย
ตั้งท้องเลย
					 2.2) ตั้งท้องแรกขึ้นไป ได้แก่ เพศเมียที่ตั้งท้องแรก
และเคยตั้งท้องมาแล้ว
			 3.2.2 โคพันธุ์แท้ หมายถึง โคสายพันธุ์แท้มีลักษณะภายนอก
ตรงตามสายพันธุ์ และมีหนังสือรับรองพันธุ์ประวัติ ยกเว้นโคขุน
				
1) เพศผู้
				
2) เพศเมีย
					 2.1) แรกเกิด-โคสาว ได้แก่ เพศเมียทีย่ งั ไม่เคยตัง้ ท้องเลย
					 2.2) ตั้งท้องแรกขึ้นไป ได้แก่ เพศเมียที่ตั้งท้องแรก
และเคยตั้งท้องมาแล้ว
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			 3.2.3 โคลูกผสม หมายถึง โคที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์
เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ ยกเว้น โคขุน
			 3.2.4 โคขุน หมายถึง โคทีเ่ ลีย้ งแบบแยกคอกโดยใช้อาหารทีม่ ี
คุณภาพสูง ทั้งอาหารหยาบ และอาหารข้น ในช่วงเวลาหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการผลิตเนื้อโคในเชิงพาณิชย์
		
3.3 จำ�นวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวนโคเนื้อ
ทุกเพศ ทุกสายพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม
		
3.4 ปริมาณผลผลิตโคเนือ้ หมายถึง ปริมาณโคเนือ้ ทีผ่ ลิตในประเทศ
และพร้อมแปรสภาพเพื่อการบริโภคเป็นเนื้อโค และเพื่อส่งออกโคมีชีวิต
		
3.5 ผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ หมายถึง เกษตรกร บริษทั หรือหน่วยงานทีเ่ ลีย้ งโคเนือ้
เพื่อบริโภคเนื้อ ใช้งาน หรือวัตถุประสงค์อื่นไม่รวมโคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
		
3.6 พันธุโ์ คเนือ้ เช่น โคพืน้ เมือง พันธุบ์ ราห์มนั ชาโรเล่ส์ ซิมเมนทัล
กำ�แพงแสน เดร้าท์มาสเตอร์ ฮินดูบราซิล เป็นต้น
4. กระบือ
		
4.1 กระบือ หมายถึง กระบือที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อ ใช้งาน
ทางการเกษตรหรือวัตถุประสงค์อื่น
		
4.2 ประเภทกระบือ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
			 4.2.1 ลูกกระบือ หมายถึง กระบืออายุ 1 วันจนถึงอายุ 1 ปี
			 4.2.2 กระบือรุ่น หมายถึง กระบือที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
จนถึงก่อนผสมพันธุ์
			 4.2.3 กระบือแม่พนั ธุ์ หมายถึง กระบือเพศเมียทีใ่ ช้เป็นแม่พนั ธุ์
			 4.2.4 กระบือพ่อพันธุ์ หมายถึง กระบือเพศผูท้ ใี่ ช้เป็นพ่อพันธุ์
		
4.3 จำ�นวนกระบือ ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวนกระบือ
ทุกเพศ ทุกสายพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม
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4.4 ปริมาณผลผลิตกระบือ หมายถึง จำ�นวนลูกกระบือที่เกิด
และอยู่รอดเกิน 24 ชั่วโมงในรอบปีการผลิต
		
4.5 ผูเ้ ลีย้ งกระบือ หมายถึง เกษตรกรทีเ่ ลีย้ งกระบือตัง้ แต่ 1 ตัวขึน้ ไป
		
4.6 พันธุก์ ระบือ การแบ่งชนิดและสายพันธุข์ องกระบือนัน้ แตกต่าง
จากสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ เช่น โค ไก่ สุนัข ที่เลี้ยงกันในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ทั้งนี้เพราะกระบือมีถิ่นกำ�เนิดและมีเลี้ยงอยู่เฉพาะในประเทศกำ�ลังพัฒนา
ในทวีปเอเชียเท่านั้น การแบ่งชนิดและสายพันธุ์ จึงเป็นการแบ่งตามลักษณะ
ภูมิศาสตร์และสถานที่ โดยอาศัยลักษณะรูปร่างภายนอก และมักเรียกชื่อ
ตามภาษาท้องถิน่ ทีอ่ ยูน่ นั้ ๆ โดยไม่มมี าตรฐานทีแ่ น่นอน กระบือทีเ่ ลีย้ งเป็นสัตว์เลีย้ ง
แบ่งโดยการยอมรับกันทั่วไป เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ
			 4.6.1 กระบือปลัก หรือ Swamp buffalo
			 4.6.2 กระบือแม่นํ้า หรือ River buffalo
			 กระบือทัง้ สองพวกนีม้ ชี อื่ วิทยาศาสตร์ชอื่ เดียวกันคือ “Bubalus
bubalis” แต่มคี วาม แตกต่างกันในหลายด้าน เช่น จำ�นวนโครโมโซม ถิน่ กำ�เนิด
รูปร่างลักษณะภายนอก สรีรวิทยา และพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
5. ไก่เนื้อ
		
5.1 ไก่เนื้อ หมายถึง ไก่พันธุ์เนื้อทางการค้าที่เลี้ยงเพื่อส่งตลาด
เป็นประจำ� รุ่น หรือชุด
		
5.2 จำ�นวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวนไก่เนื้อ
ทุกช่วงอายุที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในโรงเรือน ณ วันที่ 1 มกราคม
		
5.3 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ หมายถึง ปริมาณไก่เนื้อทั้งหมดที่เข้า
โรงฆ่าในรอบปี
		
5.4 ผูเ้ ลีย้ งไก่เนือ้ หมายถึง เกษตรกร บริษทั หรือหน่วยงานทีเ่ ลีย้ ง
ไก่เนื้อ ยกเว้นไก่สามสายพันธุ์ ตั้งแต่ 1 ตัว ขึ้นไป
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5.5 พันธุ์ไก่เนื้อ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
			 5.5.1 ไก่เนือ้ พันธุแ์ ท้ เป็นไก่ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
มาอย่างต่อเนือ่ งจนมีลกั ษณะประจำ�พันธุค์ งที่ พันธุท์ นี่ ยิ มเลีย้ งในเมืองไทย ได้แก่
				
1) พันธุ์บาร์พลีมัธร๊อคขาว (White Plymouth Rock)
ลักษณะขนสีขาวทัง้ ตัว หงอนจัก ผิวหนังสีเหลือง มักนิยมใช้ไก่ชนิดนีเ้ ป็นต้นพันธุ์
ในการผสมข้ามพันธุ์ เพื่อผลิตแม่พันธุ์ไก่เนื้ออีกที
				
2) พันธุ์นิวแฮมเชียร์ (New Hampshire) ลักษณะขน
สีนํ้าตาลอ่อน หงอนจัก ผิวหนังสีเหลือง ในตอนแรกมีชื่อเสียงเรื่องไข่ดก ต่อมา
ได้การยอมรับว่าเป็นไก่เนือ้ คุณภาพดีจงึ นิยมใช้เป็นไก่ตน้ พันธุใ์ นการผลิตไก่เนือ้
โดยใช้ไก่เพศเมียผสมกับไก่เพศผู้ของไก่พันธุ์เนื้ออื่น ๆ เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อ
				
3) พันธุ์คอร์นิช (Cornish) เป็นไก่ที่มีหงอนถั่ว ขาสั้น
ลำ�ตัวกว้าง อกกว้าง กล้ามเนื้อเต็ม ผิวหนังมีสีเหลือง ปัจจุบันใช้เป็นไก่ต้นพันธุ์
สำ�หรับผสมเพื่อผลิตไก่เนื้อเป็นการค้า
			 5.5.2 ไก่เนื้อพันธุ์ลูกผสม หรือที่นิยมเรียกกันว่า ไก่กระทง
หรือไก่บรอยเล่อร์ หรือไก่ไฮบริด เป็นไก่ที่เกิดจากการผสมระหว่างไก่พันธุ์แท้
ตั้งแต่ 2 สายพันธุ์ขึ้นไป เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ได้แก่
พันธุ์โร๊ด-บาร์ เซี่ยงไฮ้-บาร์ ฮับบาร์ด คอฟฟ์ อาเบอร์เอเคอร์
6. ไก่ไข่
		
6.1 ไก่ไข่ หมายถึง ไก่ไข่ที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่จำ�หน่ายหรือบริโภค
		
6.2 จำ�นวนไก่ไข่ ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวนไก่ไข่ทกุ ช่วงอายุ
ประกอบด้วย ลูกไก่ไข่ ไก่สาว แม่ไก่ให้ไข่ ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในโรงเรือนหรือ
ยืนกรง ณ วันที่ 1 มกราคม
		
6.3 ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ หมายถึง จำ�นวนไข่ไก่ทั้งหมดที่ผลิตได้
ในรอบปี
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6.4 ผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมายถึง เกษตรกร บริษัท หรือหน่วยงานที่เลี้ยง
ไก่ไข่ตั้งแต่ 1 ตัว ขึ้นไป
		
6.5 พันธุ์ไก่ไข่ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
			 6.5.1 ไก่ไข่พันธุ์แท้ เป็นไก่ที่ได้รับการคัดเลือก และผสมพันธุ์
มาเป็นอย่างดีจนลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ มามีลักษณะรูปร่างขนาดสี และอื่น ๆ
เหมือนบรรพบุรุษไก่พันธุ์แท้ เช่น พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดง บาร์พลีมัทร็อค
เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร เป็นต้น
			 6.5.2 ไก่ไข่พนั ธุล์ กู ผสม มีลกั ษณะบางอย่างทีด่ กี ว่าพ่อแม่พนั ธุ์
โดยเฉพาะความทนทานต่ อ โรค ไก่ ลู ก ผสมที่ ยั ง มี ผู้ นิ ย มเลี้ ย งอยู่ บ้ า ง
ได้แก่ ไก่ลูกผสมระหว่างพ่อโร๊ด+แม่บาร์ พ่อบาร์+แม่โร๊ด เล็กฮอร์น+โร๊ด
โร๊ด+ไฮบริด และลูกผสม 3 สายเลือด คือ ลูกตัวเมียทีไ่ ด้จากลูกผสมพ่อโร๊ด+แม่บาร์
นำ�ไปผสมกับพ่อไก่อู ลูกผสมที่ได้จะมีเนื้อดี โตเร็ว และไข่ดีพอสมควร เช่น
ไก่ไฮบรีด เป็นต้น
7. ไก่พื้นเมือง
		 7.1 ไก่พื้นเมือง หมายถึง ไก่พันธุ์พื้นบ้านที่เลี้ยงไว้เพื่อขายหรือ
บริโภคเนื้อและไข่
		
7.2 จำ�นวนไก่พื้นเมือง ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวน
ไก่พื้นเมืองทั้งหมดที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม
		
7.3 ปริมาณผลผลิตไก่พนื้ เมือง หมายถึง จำ�นวนไก่พนื้ เมืองทัง้ หมด
ที่เกษตรกรขายหรือฆ่าเพื่อการบริโภคในรอบปี
		
7.4 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมายถึง เกษตรกร บริษัท หรือหน่วยงาน
ที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง และมีจำ�นวนตัวที่เลี้ยงกรณีเป็นแม่ไก่อย่างเดียว ตั้งแต่ 5 แม่
ขึ้นไป หรือ กรณีเป็นแม่ไก่ ลูกไก่ และไก่กระทง รวมกันตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
		
7.5 พันธุไ์ ก่พนื้ เมือง เช่น พันธุป์ ระดูห่ างดำ� เหลืองหางขาว ไก่แดง
ไก่ชี เป็นต้น
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8. เป็ดเนื้อ
		
8.1 เป็ดเนื้อ หมายถึง เป็ดพันธุ์เนื้อทุกสายพันธุ์ เป็ดพันธุ์ไข่เพศผู้
และเป็ดเทศทีเ่ ลีย้ งไว้เพือ่ ขาย และหรือบริโภค แต่ไม่รวมเป็ดพันธุไ์ ข่ปลดระวาง
		
8.2 จำ�นวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวนเป็ดเนื้อ
ทั้งหมดทุกช่วงอายุที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม
		
8.3 ปริมาณผลผลิตเป็ดเนื้อ หมายถึง จำ�นวนเป็ดเนื้อทั้งหมด
ที่ขายหรือฆ่าเพื่อการบริโภคในรอบปี
		
8.4 ผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อ หมายถึง เกษตรกร บริษัท หรือหน่วยงาน
ที่เลี้ยงเป็ดเนื้อ ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
		
8.5 พันธุ์เป็ดเนื้อ เช่น พันธุ์ปักกิ่ง บาบารี่ (เป็ดเทศ) ปั๊วฉ่าย
เชอรี่วอลเลย์ ทีเกล ฮักการด์ เลคการด์ พื้นเมือง (นครปฐม กากีผสม) เป็นต้น
9. เป็ดไข่
		
9.1 เป็ดไข่ หมายถึง เป็ดพันธุ์ไข่ที่เลี้ยงไว้เพื่อผลิตไข่เป็ด
		
9.2 จำ�นวนเป็ดไข่ ณ วันที่ 1 มกราคม หมายถึง จำ�นวนเป็ดไข่
ทั้งหมดทุกช่วงอายุที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม
		
9.3 ปริมาณผลผลิตไข่เป็ด หมายถึง จำ�นวนไข่เป็ดทั้งหมดที่ผลิต
ได้ในรอบปี
		
9.4 ผูเ้ ลีย้ งเป็ดไข่ หมายถึง เกษตรกร บริษทั หรือหน่วยงานทีเ่ ลีย้ ง
เป็ดไข่ ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
		
9.5 พันธุ์เป็ดไข่ เช่น พันธุ์กากีแคมเบลล์ อินเดียนรันเนอร์
พื้นเมือง (นครปฐม ปากนํ้า กบินทร์บุรี) โซมาเลีย เป็นต้้น
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การผลิตประมง
1. กุ้งทะเล
		1.1 ประเภทการเลีย้ ง หมายถึง วิธกี ารเลีย้ งกุ้งทะเล ซึง่ แบ่งออกเป็น
3 ประเภท ดังนี้
			 1.1.1 แบบกึ่งพัฒนา หมายถึง การเลี้ยงกุ้งทะเลโดยการปล่อย
นํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติเข้าบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อรับเอาลูกพันธุ์กุ้งทะเลและ
อาหารธรรมชาติเข้ามากักไว้ภายในบ่อเลี้ยง และมีการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งทะเล
ลงเสริม โดยอาจมีการให้อาหารสมทบและอาจใช้เครื่องเติมอากาศหรือไม่ก็ได้
			 1.1.2 แบบพัฒนา หมายถึง การเลี้ยงกุ้งทะเลที่โดยทั่วไปแล้ว
จะเลี้ยงด้วยความหนาแน่นสูงและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยในการเลี้ยง
การจัดการรูปแบบของบ่อ มีการจัดการนํ้า ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมโรค และ
มีระบบการจัดการทีด่ ี ใช้ลกู พันธุก์ งุ้ ทะเลจากโรงเพาะฟักเท่านัน้ มีการให้อาหาร
และใช้เครื่องเติมอากาศ
			 1.1.3 แบบอื่ น ๆ หมายถึ ง การเลี้ ย งกุ้ ง ทะเลที่ ค ล้ า ยคลึ ง
กับวิธีแบบพัฒนาแต่เลี้ยงรวมกับสัตว์นํ้าอื่น เช่น ปลานิล กุ้งก้ามกราม เป็นต้น
โดยปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลจากโรงเพาะฟักอาจมีการให้อาหาร และอาจใช้เครื่อง
เติมอากาศหรือไม่ก็ได้
		 1.2 ชนิดกุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ� และหมายรวม
ถึงพันธุ์กุ้งอื่นๆ
		1.3 ปริมาณผลผลิต หมายถึง ผลผลิตกุง้ ทะเลทีจ่ บั ได้ทงั้ หมด ในรอบ
ปีการผลิต ไม่ว่าจะนำ�ไปขาย จ่ายแจก หรือบริโภคเอง
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2. สัตว์นํ้าจืด
		2.1 ประเภทการเลี้ยง หมายถึง ลักษณะของที่เลี้ยงสัตว์นํ้าจืด
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
			 2.1.1 การเลีย้ งในบ่อ หมายถึง การเลีย้ งสัตว์นาํ้ ในทีเ่ ลีย้ งสัตว์นาํ้
ที่มีลักษณะเป็นบ่อ โดยส่วนใหญ่เป็นบ่อดินรูปทรงสี่เหลี่ยม และหมายรวมถึง
บ่อซีเมนต์ บ่อพลาสติก หรือบ่อทีใ่ ช้เลีย้ งสัตว์นาํ้ ลักษณะอืน่ ๆ ซึง่ อาจเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยมหรือทรงกลม
			 2.1.2 การเลี้ยงในนา หมายถึง การเลี้ยงสัตว์นํ้าในพื้นที่นาข้าว
			 2.1.3 การเลี้ยงในร่องสวน หมายถึง การใช้ร่องสวนเป็นที่เลี้ยง
สัตว์นํ้า โดยร่องนํ้าที่ยาวติดต่อกัน นับเป็นหน่วยเลี้ยงเดียวกัน
			 2.1.4 การเลีย้ งในกระชัง หมายถึง การเลีย้ งสัตว์นาํ้ ในทีเ่ ลีย้ งสัตว์นาํ้
ที่มีลักษณะคล้ายตะกร้าขนาดใหญ่ ตัวกระชังจะถูกแขวนอยู่ในแพหรือทุ่นลอย
ให้ส่วนบนลอยพ้นระดับนํ้า หรือมีลักษณะคล้ายลังไม้ขนาดใหญ่ โดยตัวกระชัง
จะผูกติดกับเสาหลักซึ่งปักไว้กับพื้นดิน
		2.2 ลักษณะการเลีย้ ง หมายถึง รูปแบบการเลีย้ งสัตว์นาํ้ จืดในทีเ่ ลีย้ ง
เดียวกัน เช่น เลี้ยงในบ่อเดียวกัน ในกระชังเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
			 2.2.1 เลี้ยงเดี่ยว หมายถึง การเลี้ยงสัตว์นํ้าชนิดเดียวในที่เลี้ยง
เดียวกัน เช่น เลี้ยงปลาทับทิมเพียง 1 ชนิดในกระชัง เป็นต้น
			 2.2.2 เลี้ยงรวม หมายถึง การเลี้ยงสัตว์นํ้าหลายชนิดในที่เลี้ยง
เดียวกัน เช่น เลี้ยงปลานิล ปลาไน และปลาตะเพียน ในบ่อเดียวกัน โดยมี
การพิจารณาชนิดสัตว์นํ้าที่เลี้ยงเป็นหลักและเลี้ยงเป็นรอง ดังนี้
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1) ชนิดสัตว์นาํ้ หลัก หมายถึง ชนิดสัตว์นาํ้ ทีจ่ บั ได้มากทีส่ ดุ
โดยในกรณีที่จับได้ปริมาณเท่ากันให้เลือกชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลัก
				
2) ชนิดสัตว์นํ้ารอง หมายถึง ชนิดสัตว์นํ้าที่จับได้รองลง
มาจากสัตว์นํ้าหลัก ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 ชนิด
		2.3 ปริมาณผลผลิต หมายถึง ผลผลิตสัตว์นํ้าจืดที่จับได้ทั้งหมด
ในรอบปีการผลิต ไม่ว่าจะนำ�ไปขาย จ่ายแจก หรือบริโภคเอง
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บทที่ 4  นิยามต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
การจัดทำ�ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเป็นการจัดทำ�ตามหลักแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นการคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เป็นราคาตลาด รวมถึง
การประเมินราคาค่าใช้จ่ายชนิดนั้นที่มิได้มีการซื้อขาย (ได้ฟรี) ด้วย สำ�หรับ
โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรประกอบด้วย ต้นทุนผันแปร ได้แก่
ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ได้แก่
ค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้ที่ดิน ค่าเสื่อมราคา และค่าเสียโอกาสเครื่องจักรเครื่องมือ
โรงเรือน อุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผลของไม้ผล
ไม้ยืนต้น กรณีต้นทุนการผลิต ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคนมจะคิดค่าเสื่อมราคา
และค่าเสียโอกาสพันธุ์สัตว์ด้วยเช่นกัน
นิยามทั่วไป
		1. ต้นทุนการผลิตทางบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากกิจกรรมการผลิตซึ่งคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงระยะเวลา
การผลิต
2. ต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง
		 2.1 ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมการผลิต ตั้งแต่เริ่มจนถึงเก็บผลผลิต
มีรายการที่ชัดเจนไม่ซํ้าซ้อน
			 2.2 ค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เกษตรกรได้ใช้จ่ายไปในช่วงระยะเวลา
การผลิตนั้น
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			 2.3 ค่าใช้จา่ ยทัง้ ทีจ่ า่ ยไปเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด โดยค่าใช้จา่ ย
ทีเ่ ป็นเงินสดจากการจ้าง การซือ้ การเช่าทรัพย์สนิ และค่าเช่าทีด่ นิ ส่วนค่าใช้จา่ ย
ที่ไม่เป็นตัวเงิน คิดจากการประเมินค่าใช้จ่ายกรณีการใช้แรงงาน วัสดุปัจจัย
เครื่องมือของตนเองหรือของครัวเรือน ที่ไม่ได้จ้าง ไม่ได้ซื้อ ไม่ได้เช่า
			 2.4 คิดค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ซึ่งเป็นการประเมินใส่ไว้ใน
โครงสร้างต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายไม่เป็นเงินสดด้วย
3. ต้นทุนการผลิต หมายถึง ค่าใช้จา่ ยหรือมูลค่าการใช้ปจั จัยการผลิต
ทัง้ ประเภทปัจจัยผันแปร และปัจจัยคงที่ ทีน่ �ำ มาใช้ในการประกอบการผลิตเพือ่ ให้
การผลิตดำ�เนินไปจนสิน้ สุดกระบวนการผลิตในช่วงเวลา หรือรุน่ การผลิตหนึง่ ๆ
ที่กำ�หนด
4. ต้นทุนทัง้ หมด หมายถึง ผลรวมค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดของต้นทุนผันแปร
และต้นทุนคงที่ ทั้งที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด
5. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงขนาดการใช้ปัจจัยการผลิต เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิต
ในแต่ละการผลิตหนึง่ ๆ กล่าวคือ ในการผลิตหนึง่ ๆ ถ้าเพิม่ หรือลดปัจจัยการผลิต
ก็จะส่งผลให้ได้รับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร
		6. ต้นทุนคงที่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละช่วงหรือรุ่น
ของการผลิตหนึ่ง ๆ เป็นการผลิตระยะสั้น ปัจจัยที่ใช้ประกอบการผลิตบางส่วน
มีสภาพคงที่ ปัจจัยเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได้ ไม่ว่าจะมี
การผลิตมากหรือน้อย หรือไม่มีการผลิตเลยก็ตาม ปัจจัยการผลิตชนิดนี้
จะยังมีอยู่ เช่น ค่าใช้ที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร ค่าเสีย
โอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผล ค่าประกันภัยพืชผล
เป็นต้น
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7. ต้นทุนที่เป็นเงินสด หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นเงินสด
ในการนำ�ปัจจัยการผลิตมาใช้ประกอบการผลิตในช่วงการผลิตนั้น ๆ หรือรุ่น
ของการผลิตนั้น ๆ เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าพันธุ์ ค่าอาหาร เป็นต้น
		8. ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดหรือต้นทุนประเมิน หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ทีไ่ ม่ได้จา่ ยเป็นตัวเงิน เงินสดแต่ตอ้ งประเมินเทียบเคียงให้เป็นตัวเงินในการนำ�ปัจจัย
มาประกอบการผลิตในช่วงการผลิต หรือรุ่นการผลิตหนึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ทีต่ อ้ งประเมินจากการใช้ปจั จัยทีไ่ ม่ได้ใช้เงินซือ้ หรือจ้าง เช่น แรงงานในครัวเรือน
ปุ๋ยคอกในฟาร์มของตนเอง ค่าใช้ที่ดินของตนเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในรูปของ
ค่าเสื่อมราคา ฯ และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน เป็นต้น
		9. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ที่ประเมินจากต้นทุนผันแปร เพื่อนำ�มาคิดค่าเสียโอกาสในการนำ�เงินมาลงทุน
ในกิจกรรมการผลิตสินค้าในแต่ละช่วงเวลาหรือฤดูการผลิต แทนทีจ่ ะนำ�เงินนัน้
ไปลงทุน เพือ่ หารายได้ทางอืน่ ซึง่ จะได้ผลตอบแทนเช่นกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า
ต้นทุนทางเลือก
		10. ค่าเช่าทีด่ นิ ค่าใช้ทดี่ นิ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ในการนำ�ทีด่ นิ
ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ค่าเช่าที่ดิน
ได้รวมถึงค่าภาษีที่ดินเรียบร้อยแล้ว
		 10.1 ค่ า เช่ า กรณี มี ก ารเช่ า ที่ ดิ น และมี ก ารจ่ า ยค่ า เช่ า จริ ง
ทั้งที่เป็นเงินสดหรือแบบแบ่งผลผลิต
			 10.2 ค่าใช้ที่ดิน กรณีเป็นที่ดินของตนเองไม่ได้เช่า ประเมิน
จากค่าเช่าที่ดินที่มีการเช่าในกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่
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11. ค่าเสือ่ มราคาเครือ่ งจักรเครือ่ งมือ โรงเรือน และอุปกรณ์การเกษตร
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
ที่มีไว้หรือสร้างไว้ใช้งาน กระจายไปตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
ที่เกษตรกรจำ�เป็นต้องมีไว้ใช้ในกิจกรรมการผลิตในฟาร์มหรือไร่นา
12. ค่าซ่อมแซมโรงเรือนอุปกรณ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การซ่อมโรงเรือนเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตรต่าง ๆ ทีช่ �ำ รุด ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่มีผลต่อการขยายอายุใช้งานของอุปกรณ์การเกษตร
ชนิดนั้น
		 13. ค่าเสียโอกาสการลงทุนในเครือ่ งจักรเครือ่ งมือ โรงเรือน และอุปกรณ์
การเกษตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ประเมินขึ้นจากการเสียโอกาสนำ�เงินไปลงทุน
จัดซื้อจัดหาทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรมการผลิตสินค้านั้นในแต่ละ
ช่วงหรือฤดูการผลิต แทนที่จะนำ�เงินนั้นไปลงทุน เพื่อหารายได้ทางอื่นซึ่งจะได้
ผลตอบแทนเช่นกัน
นิยามต้นทุนการผลิตพืช
		1. ค่าแรงงาน คือ ค่าจ้างเตรียมดิน ค่าจ้างในการปลูก ค่าแรงดูแลรักษา
ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นยา ให้นํ้า ดายหญ้าพรวนดิน ตัดแต่งกิ่งใบทรงพุ่ม และค่าแรง
เก็บเกี่ยวผลผลิต
			 1.1 ค่าจ้างเตรียมดิน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่าย
เป็นค่าจ้างเตรียมดินแต่ละขั้นตอน จนสามารถปลูกพืชได้ เช่น ไถดะ ไถแปร
ไถปั่น คราด ทำ�เทือก ยกร่อง ชักร่อง กรณีไม้ผลไม้ยืนต้นจะมีกิจกรรม ไถกลับ
หน้าดิน ไถยกร่อง ขุดยกร่อง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเตรียมดินอาจจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการผลิตของแต่ละชนิดพืช และแต่ละพื้นที่

52

คำ�นิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร

		 1.2 ค่าจ้างปลูก หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน
ในการปลูก รวมค่าแรงงานตัง้ แต่ขนวัสดุพนั ธุจ์ ากบริเวณบ้านหรือสวนไปแปลงปลูก
วางแนว ขุดหลุม ทำ�การปลูกลงแปลง ซึ่งอาจมีทั้งปลูกด้วยแรงงานคน และ
เครื่องจักร
		 1.3 ค่าจ้างใส่ปยุ๋ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจ่ายเป็นค่าจ้างใส่ปยุ๋
หว่านปุ๋ย ทั้งนี้รวมค่าจ้างแรงงานตั้งแต่ ขนย้ายปุ๋ยจากที่จัดเก็บไว้ที่แปลงปลูก
หรือไปเตรียมไว้ในบริเวณปลูก
		1.4 ค่าจ้างพ่นสารปราบวัชพืชหรือศัตรูพืช หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจ่ายเป็นค่าจ้างฉีด พ่นสารฆ่าสารคุมหญ้า แมลง วัชพืช/ศัตรูพืช
ในแปลงปลูก
		1.5 ค่ า จ้ า งดายหญ้ า หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการจ่ า ย
เป็นค่าจ้างตัด ถอนต้นหญ้า หรือวัชพืชไม่ให้รบกวนต้นพืชที่ปลูก
		1.6 ค่าจ้างเก็บเกี่ยว หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงิน
เป็ น ค่ า จ้ า งในกิ จ กรรมเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต รวมถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งแรงงานคน เครื่องจักร
2. ค่าวัสดุ อาทิ ค่าพันธุ์ ค่าปุย๋ สารปราบวัชพืช/ศัตรูพชื ค่านํา้ มันเชือ้ เพลิง
ที่ใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรที่มีไว้ใช้ดำ�เนินการในกิจกรรม
การผลิตพืชนั้นโดยเกษตรกรดำ�เนินการเองไม่ได้จ้าง ค่าวัสดุการเกษตรและ
วัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรของเกษตรกรเอง
2.1 ค่าพันธุ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุ์ของพืช ที่ได้จากการซื้อ
หรือหามาทำ�การเพาะปลูกลงในแต่ละแปลงปลูกของเกษตรกร
		2.2 ค่าปุ๋ย หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอาหารบำ�รุงต้นพืช
ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี
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2.3 ค่าสารปราบวัชพืช หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารป้องกัน
กำ�จัดวัชพืช สารฆ่าหญ้า หรือสารฆ่าต้นพืชที่ไม่ได้ปลูกและไม่ต้องการ
ให้ขึ้นในแปลงปลูก
		2.4 ค่าสารปราบศัตรูพืช หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารฆ่าแมลง
หนอน เพลี้ย เชื้อรา นก หนู และศัตรูพืชอื่น ๆ
		2.5 ค่ า นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง สำ � หรั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ารเกษตร
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้นํ้ามัน สำ�หรับเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร
ในกิจกรรมสูบนํ้า ตัดหญ้า และฉีดพ่นสารกำ�จัดศัตรูพืช วัชพืช ที่เกษตรกร
มีใช้ในกิจกรรมการผลิตพืชนั้น ทั้งนี้หมายรวมถึงค่าไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องปั๊มนํ้า
สูบนํ้า ค่าไฟฟ้าที่ชาร์ตแบตเตอรี่ไฟฉายไปกรีดยาง
3. ต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผล หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือมูลค่าการใช้ปัจจัย
การผลิต ทั้งประเภทปัจจัยผันแปรและปัจจัยคงที่ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลูกจนถึง
ช่วงก่อนให้ผลผลิตของไม้ผลไม้ยืนต้นนั้น
นิยามต้นทุนการผลิตปศุสัตว์
1. ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับแรงงานทีน่ �ำ มาใช้ในการประกอบ
การผลิตในกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แสดงในรูปของเงินสดในกรณีที่ได้
มีการจ้างแรงงาน และไม่เป็นเงินสดในกรณีที่แรงงานนั้นเป็นของสมาชิก
ในครัวเรือนโดยประเมินจากอัตราค่าจ้างรายวันขัน้ ตํา่ ในท้องถิน่ นัน้ ๆ ค่าแรงงาน
แบ่งตามกิจกรรม ดังนี้
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1.1 ค่าแรงงานในการเลีย้ ง ได้แก่ การผสมอาหาร การขนอาหาร เตรียม
และให้อาหาร-นํ้า ทำ�ความสะอาดโรงเรือน ให้ยารักษาโรค ทำ�วัคซีน ดูแลรักษา
และอื่น ๆ ทั้งนี้ได้รวมค่าแรงงานในการเก็บผลผลิตของปศุสัตว์บางชนิด ได้แก่
สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ แรงงานการเก็บผลผลิต เช่น คัด จับ ชั่ง สำ�หรับ สุกร ไก่เนื้อ
และ เก็บไข่ คัดไข่ บรรจุไข่ สำ�หรับไก่ไข่ เป็นต้น
		1.2 ค่าแรงงานในการเก็บผลผลิต ในที่นี้ใช้เฉพาะโคนมเท่านั้น คือ
ค่าแรงงานในการรีดนม ได้แก่ แรงงานทำ�ความสะอาดตัวแม่โคเพือ่ เตรียมรีดนม
และแรงงานการรีดนม เนือ่ งจากเป็นค่าใช้จา่ ยสำ�คัญและมีผลต่อต้นทุนการผลิต
สำ�หรับสินค้าชนิดอื่น ๆ มีเพียงเล็กน้อยจึงนำ�ไปรวมเป็นค่าแรงงานในการเลี้ยง
2. ค่าบริหารจัดการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของฟาร์ม
โดยเจ้าของฟาร์ม ผู้จัดการ เสมียน สัตวแพทย์ สัตวบาล เป็นต้น
3. ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นำ�มาใช้ในการประกอบการผลิต
แล้วหมดสภาพไป รวมทัง้ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิตบางชนิดทีใ่ ช้ได้เพียงรุน่ การผลิต
นั้น ๆ เพียงครั้งเดียว ประกอบด้วย
3.1 ค่าพันธุ์สัตว์ หมายถึง ค่าพันธุ์ปศุสัตว์ที่ซื้อมาเลี้ยงเพื่อผลิตให้ได้
ผลผลิต คือ ขนาด และนาํ้ หนักตามระยะเวลา หรือรุน่ ของการเลีย้ ง ซึง่ ค่าพันธุส์ ตั ว์
แต่ละชนิด ดังนี้
			 3.1.1 ค่าพันธุ์ลูกสุกรหลังหย่านม อายุประมาณ 8-10 สัปดาห์
และมีนํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม เพื่อผลิตสุกรขุน
			 3.1.2 ค่าพันธุ์ลูกไก่ไข่เพศเมีย อายุ 1 วัน เพื่อผลิตไก่ไข่สาว
			 3.1.3 ค่าพันธุ์ไก่ไข่สาว อายุประมาณ 18 สัปดาห์ (ก่อนออกไข่)
เพื่อผลิตไข่ไก่
			 3.1.4 ค่าพันธุล์ กู ไก่เนือ้ อายุ 1 วัน เพือ่ ผลิตไก่เนือ้ เพือ่ การบริโภค
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		3.2 ค่าผสมพันธุ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผสมเทียมพันธุ์สัตว์
จ้างผสมตามธรรมชาติ เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็นต้น
		3.3 ค่าอาหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารสำ�หรับเลี้ยงปศุสัตว์
ซึ่งประกอบด้วย อาหารผสม อาหารสำ�เร็จรูป อาหารข้น และอาหารหยาบ
			 3.3.1 อาหารผสม หมายถึง อาหารทีไ่ ด้ท�ำ การผสมวัตถุดบิ ทีบ่ ดละเอียด
แล้วหลาย ๆ อย่างคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยจะเติมยาปฏิชวี นะ วิตามิน แร่ธาตุลงไป
ตามความต้องการของปศุสัตว์ชนิดนั้น ๆ วัตถุดิบที่ใช้ผสม เช่น รำ� ปลายข้าว
กากถั่วเหลือง ปลาป่น ข้าวโพด เป็นต้น
			 3.3.2 อาหารสำ�เร็จรูป หมายถึง อาหารทีส่ ามารถนำ�ไปใช้เลีย้ งสัตว์
ได้โดยตรงโดยไม่ต้องนำ�วัตถุดิบต่าง ๆ มาผสมอีก มีทั้งอาหารสำ�เร็จรูป
แบบเป็นผง และแบบเป็นเม็ด ซึง่ แบบเป็นเม็ดก็คอื การนำ�เอาอาหารทีไ่ ด้ผสมสำ�เร็จ
แล้วไปผ่านกรรมวิธีการอัดเม็ดและสามารถกำ�หนดขนาดต่าง ๆ ตามอายุ
ของปศุสัตว์ชนิดนั้น ๆ ได้
			 3.3.3 อาหารข้น หมายถึง อาหารผสมหรืออาหารสำ�เร็จรูป ทีน่ �ำ มา
ใช้เลี้ยงโคนม โคขุน และโคเนื้อ
			 3.3.4 อาหารหยาบ หมายถึง อาหารจำ�พวกพืชหรือเศษวัสดุเหลือใช้
ของผลผลิตที่ผ่านการแปรรูปแล้วและสามารถนำ�มาเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โคนม
โคขุน โคเนื้อ กระบือ เป็นต้น อาหารหยาบ ได้แก่ หญ้าสด หญ้าแห้ง ฟางข้าว
เปลือกข้าวโพด เปลือกสับปะรด หรือนำ�วัสดุต่าง ๆ หมักด้วยกากนํ้าตาล
		3.4 ค่ายาและวัคซีน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยา วัคซีน และ
วิตามินต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคปศุสัตว์ เช่น วัคซีนโรค
ปากเท้าเปื่อย วัคซีนโรคนิวคาสเซิล วัคซีนโรคอหิวาต์ วัคซีนโรคไข่นิ่ม
ยารักษาโรคหวัด ยารักษาโรคท้องเสีย วิตามิน เป็นต้น
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		3.5 ค่ า นํ้ า ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และอื่ น ๆ หมายถึ ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนํ้า ไฟฟ้า นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหล่อลื่นและแก๊ส ที่เกิดขึ้น
เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดนั้น
		 3.6 ค่าวัสดุสนิ้ เปลือง หมายถึง ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับวัสดุเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานสั้น คือไม่เกิน 1 ปี เช่น แปรง ไม้กวาด ถุงมือ สายยาง
พลั่ว จอบ รองเท้าบูท หลอดไฟฟ้า เป็นต้น
		3.7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ข้อ 3.1 – 3.6
4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประเมิน
การลงทุนในมูลค่าปัจจัยผันแปรเฉพาะทีเ่ ป็นเงินสด ทัง้ หมดของการผลิตปศุสตั ว์
ในรุน่ การผลิตหนึง่ ๆ ซึง่ มูลค่าปัจจัยทีน่ �ำ มาใช้ในการผลิตปศุสตั ว์ตอ้ งเสียโอกาส
ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการนำ�ไปใช้ในกิจกรรมอื่น เช่น ฝากธนาคาร
หรือให้กู้ยืม เป็นต้น
5. ค่าเสื่อมราคาพ่อแม่พันธุ์สัตว์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การประเมินมูลค่าของพ่อแม่พนั ธุส์ ตั ว์ไปสูช่ ว่ งการผลิตตลอดอายุการให้ผลผลิต
ได้แก่ โคเนื้อ โคนม
6. ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พนั ธุส์ ตั ว์ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีป่ ระเมินขึน้ จากมูลค่า
พ่อแม่พันธุ์สัตว์ที่เจ้าของฟาร์มเสียโอกาสในการนำ�เงินไปลงทุนในกิจกรรมอื่น
ซึ่งอัตราค่าเสียโอกาสนั้นจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม
7. มูลค่าสัตว์ปลดระวาง หมายถึง รายได้จากการขายปศุสัตว์ที่ใช้งาน
หรือให้ผลผลิตมาระยะหนึง่ แล้วปลดระวางหรือคัดออกขาย เนือ่ งจากให้ผลผลิต
ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ได้แก่ แม่ไก่ไข่ เป็ดไข่
8. ผลพลอยได้จากการเลีย้ งสัตว์ หมายถึง ผลผลิตรองทีไ่ ม่ใช่ผลผลิตหลัก
จากการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดนั้น เช่น มูลสัตว์ ถุงอาหารสัตว์ เป็นต้น
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นิยามต้นทุนการผลิตสัตว์นํ้า (การเลี้ยงสัตว์นํ้า)
1. ค่าพันธุ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกพันธุ์สัตว์นํ้า เช่น ลูกพันธุ์
กุ้งขาวแวนนาไม ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลูกพันธุ์ปลานิล ลูกพันธุ์ปลาดุก เป็นต้น
2. ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับแรงงานทีใ่ ช้ในการเลีย้ งสัตว์นาํ้
เป็นค่าใช้จา่ ยทีจ่ า่ ยเป็นเงินสดกรณีทมี่ กี ารจ้างแรงงาน และเป็นค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ได้
จ่ายเป็นเงินสดกรณีทใี่ ช้แรงงานในครัวเรือน โดยประเมินค่าแรงงานของสมาชิก
ในครัวเรือนที่ทำ�งานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าเป็นประจำ�หรือชั่วคราวตามอัตรา
การจ้างแรงงานในท้องถิน่ และลักษณะของงานทีท่ �ำ ซึง่ ค่าแรงงานแบ่งตามกิจกรรม
ดังนี้
		2.1 ค่าแรงงานในการเตรียมบ่อหรือกระชังก่อนปล่อยลูกพันธุ์สัตว์นํ้า
ได้แก่ การทำ�ความสะอาดบ่อหรือกระชัง การลอกเลน การปรับสภาพดินและนํา้
การฆ่าเชื้อโรค การกำ�จัดศัตรูของสัตว์นํ้า การตัดหญ้ารอบบ่อ
		2.2 ค่าแรงงานในการเลี้ยง ได้แก่ การผสมอาหาร การขนอาหาร
การให้อาหาร การให้ยารักษาโรค การใส่วัสดุปรับสภาพนํ้า การเปลี่ยนถ่ายนํ้า
การเปิ ด ปิ ด เครื่ อ งตี นํ้ า หรื อ เครื่ อ งเติ ม อากาศ การตรวจวั ด คุ ณ ภาพนํ้ า
การทำ�ความสะอาด และการดูแลอื่น ๆ
		2.3 ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ การจับผลผลิตสัตว์นํ้า
รวมถึงการคัดแยกขนาด การชัง่ นํา้ หนัก บรรจุภาชนะ และขนย้ายผลผลิตสัตว์นาํ้
เพื่อจำ�หน่าย
3. ค่าอาหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารสัตว์นํ้า ดังนี้
		3.1 อาหารสำ�เร็จรูป หมายถึง อาหารทีส่ ามารถนำ�ไปใช้เลีย้ งสัตว์นาํ้ ได้
โดยตรง โดยไม่ตอ้ งนำ�วัตถุดบิ ต่าง ๆ มาผสมอีก มีทงั้ อาหารสำ�เร็จรูปแบบเป็นผง
และแบบเป็นเม็ด
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		3.2 อาหารสด หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีใด ๆ
มาก่อน เช่น ปลาป่น เนื้อสัตว์ เศษอาหาร ผักสด ข้าว รำ� มูลสัตว์ เป็นต้น
		3.3 อาหารผสม หมายถึง อาหารที่ได้ทำ�การผสมวัตถุดิบที่บดละเอียด
แล้วหลาย ๆ อย่างคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยจะเติมยาปฏิชีวนะ วิตามิน แร่ธาตุ
ลงไปตามความต้องการของสัตว์นํ้าชนิดนั้น ๆ วัตถุดิบที่ใช้ผสม เช่น รำ�
ปลายข้าว กากถั่วเหลือง ปลาป่น ข้าวโพด เป็นต้น
		3.4 อาหารเสริม หมายถึง วิตามิน ฮอร์โมน หรือสารอื่น ๆ ที่ใช้ผสม
กับอาหารที่ให้สัตว์นํ้ากินเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและมีคุณภาพดี
4. ค่าวัสดุปรับสภาพดินและนํ้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุหรือ
สารเคมีที่ใช้ปรับสภาพดินและนํ้าให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์นํ้า เช่น ปูนขาว
ปูนมาร์ล คลอรีน ยาฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์ เป็นต้น
5. ค่ายารักษาโรค หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรค
ที่เกิดกับสัตว์นํ้า
6. ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนํ้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น สำ � หรั บ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใช้ ใ นกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การเลี้ยงสัตว์นํ้า เช่น เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบนํ้า เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น
7. ค่าไฟฟ้าและแก๊ส หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าและแก๊ส
สำ � หรั บ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใช้ ใ นกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งสั ต ว์ นํ้ า เช่ น
เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบนํ้า หลอดไฟ เป็นต้น
8. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี เช่น แปรง ไม้กวาด ถุงมือ สายยาง
รองเท้าบูท หลอดไฟฟ้า เป็นต้น
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9. ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์เครือ่ งมือ
ต่าง ๆ ค่าตรวจคุณภาพนํ้า ค่าตรวจโรคสัตว์นํ้า ค่าประทัด ไล่นก ค่าโทรศัพท์
ค่านํ้าแข็ง ค่าจ้างรถบรรทุกคนจับสัตว์นํ้า
10. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประเมินการ
ลงทุนในส่วนของต้นทุนผันแปรเฉพาะทีเ่ ป็นเงินสดทัง้ หมดของการเลีย้ งสัตว์นาํ้
ในรอบการผลิตหนึ่ง ๆ ซึ่งต้องเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการนำ�เงิน
ไปลงทุนในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ฝากธนาคารหรือให้กู้ยืม เป็นต้น
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บทที่ 5  นิยามราคา ดัชนี สินค้าเกษตร
นิยามราคาสินค้าเกษตร
ดังนี้

1. ราคาสินค้าเกษตร หมายถึง ราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ณ จุดทีก่ �ำ หนด

1.1 ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา หมายถึง ราคาที่เกษตรกรขายได้
ทีบ่ า้ น ไร่นา ยุง้ ฉาง สวน ปากบ่อ แพปลา สะพานปลา ซึง่ ไม่รวมค่าบริการแพปลา
และสะพานปลา
		 1.2 ราคาทีแ่ หล่งรับซือ้ หมายถึง ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ กษตรกร
ขายได้ที่แหล่งรับซื้อ เช่น ตลาดกลาง โรงสี ร้านรับซื้อ หรือจุดรับซื้อ เป็นต้น
		1.3 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพ หมายถึง ราคาผลผลิตสินค้าเกษตร
ที่ซื้อขาย ณ ตลาดกรุงเทพ ฯ เพื่อนำ�ไปขายต่อให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง
		1.4 ราคาส่งออก FOB (Free on Board) หมายถึง ราคาส่งออก
สินค้าไปต่างประเทศ ณ ท่าส่งออกสินค้า ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการผลิตสินค้า
ค่าขนส่งสินค้าถึงท่าส่งออกภายในประเทศ และกำ�ไรของผู้ผลิต
		1.5 ราคานำ�เข้า CIF (Cost, Insurance and Freight) หมายถึง
ราคานำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ณ ท่านำ�เข้าสินค้าเข้ามาในประเทศ ซึ่งรวม
ค่าระวางสินค้าหรือค่าขนส่งและเบี้ยประกันภัยไว้ด้วยแล้ว
		1.6 ราคาตลาดโลก หมายถึง ราคาที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายสินค้า
จำ�นวนมากระหว่างประเทศในเมืองต่าง ๆ ที่เป็นตลาดที่สำ�คัญของโลก
ในแต่ละชนิดสินค้า ซึง่ ราคาสินค้าตามเมืองต่าง ๆ นีจ้ ะถูกเรียกว่าเป็นราคาตลาดโลก
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เช่น ข้าว ราคาที่ตลาดกรุงเทพ ประเทศไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง
ราคาทีต่ ลาดชิคาโก สหรัฐอเมริกา ยางพารา ราคาทีต่ ลาดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ราคาที่ตลาดสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
2. เกรดสินค้า หมายถึง การกำ�หนดชั้นหรือคุณภาพของสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรชนิดเดียวกันผลิตจากเกษตรกรหลายราย ซึ่งสถานที่ สภาพดิน
ฟ้าอากาศ การดูแลรักษา และพันธุ์ที่แตกต่างกัน ทำ�ให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ
ต่างกัน สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง ได้แก่ พันธุ์ ความชื้น ขนาด สี ผิว สิ่งเจือปน
เช่น ข้าวเปลือกเจ้านํ้าหนัก ณ ความชื้น 15% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นํ้าหนัก
ณ ความชื้น 14.5 % มังคุดผิวมันขนาดกลาง ผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลาย
นํ้าหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม เป็นต้น
3. แหล่งข้อมูลราคา หมายถึง บุคคลหรือสถานที่อ้างอิงในแหล่ง
ที่สามารถจัดเก็บ และรายงานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรได้แก่ เกษตรกร
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา หรือ ศกอ. พ่อค้าผู้รวบรวม กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์
การเกษตร ร้านค้ารับซื้อผลผลิต ตลาดกลางประจำ�ตำ�บล ตลาดกลางต่าง ๆ
ฟาร์มปศุสัตว์ บ่อกุ้ง บ่อปลา แพปลา สะพานปลา โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
นิยามดัชนีสินค้าเกษตร
1. ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา หมายถึง ตัวเลข
ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้
ที่ไร่นาเฉลี่ยทั้งประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยรายปี ณ ปีที่ผ่านมา
2. ดั ช นี ผ ลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร หมายถึ ง ตั ว เลขที่ ใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด
การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตสินค้าเกษตรทั้งประเทศเมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยณ ปีฐาน โดยใช้ปี พ.ศ. 2548
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บทที่ 6

นิยามการถือครองที่ดิน �

			

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร�

			

และภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร

นิยามการถือครองที่ดิน และเนื้อที่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
1. การถือครองที่ดิน หมายถึง การเข้าไปทำ�ประโยชน์บนผืนที่ดินนั้น
โดยไม่คำ�นึงถึงกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของผืนที่ดินนั้น ๆ ว่าจะเป็นของใครก็ตาม
ซึ่งแยกลักษณะการถือครองได้ดังนี้
1.1 ของตนเอง หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์หรือหนังสือรับรอง
การทำ�ประโยชน์ หรือที่ดินที่ได้รับการจัดสรร และเข้าทำ�ประโยชน์บนผืนที่ดิน
นั้น ๆ ก็ได้ รวมถึงที่ไม่ได้ทำ�ประโยชน์ในปีที่สำ�รวจ
		1.2 จำ�นองผู้อื่น หมายถึง ที่ดินที่นำ�ไปคํ้าประกันเงินกู้หรือคํ้าประกัน
อย่างอืน่ แต่ยงั คงในสิทธิท์ ดี่ นิ แปลงนัน้ อยู่ และยังคงเข้าไปทำ�ประโยชน์ ในทีด่ นิ
ผืนนั้นอยู่ หรือไม่ได้ทำ�แต่ก็มิได้ให้บุคคลอื่นเข้าไปทำ�ประโยชน์ใด ๆ
		1.3 รับจำ�นอง หมายถึง ที่ดินที่ผู้อื่นนำ�มาจำ�นองไว้ และครัวเรือน
เกษตรผู้รับจำ�นองเข้าถือครอง ใช้ประกอบการเกษตรบนผืนที่ดินนั้น ๆ
		 1.4 ขายฝาก หมายความว่า ขายฝากทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย
แก่ผซู้ อื้ ฝาก (ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองประชาชนในการทำ�สัญญาขายฝากทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562) ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง
ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก เพื่อประโยชน์
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ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ่
ทัง้ นี้ โดยไม่ตอ้ งชำ�ระค่าตอบแทนให้แก่ผซู้ อื้ ฝาก และให้ดอกผลทีเ่ กิดจากทรัพย์สนิ
ที่ขายฝากในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก โดยผู้ขายฝากมีสิทธิ
ไถ่ทรัพย์สนิ ทีข่ ายฝากภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติ
1.5 รับซือ้ ฝาก หมายความว่า ทรัพย์สนิ ทีผ่ ซู้ อื้ ฝากรับซือ้ ฝากตามสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยแก่ผู้ซื้อฝาก (ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองประชาชนในการทำ�สัญญาขายฝากทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย
พ.ศ. 2562) ในระหว่างการขายฝาก คูส่ ญั ญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือให้ผขู้ ายฝาก
มีสิทธินำ�ทรัพย์สินที่ขายฝากให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม
หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยจะกำ�หนดให้ค่าตอบแทนตกเป็นของผู้ขายฝาก
หรือของผูซ้ อื้ ฝากก็ได้ ถ้าไม่ได้มกี ารตกลงกันดังกล่าว ผูข้ ายฝากมีสทิ ธิให้บคุ คลอืน่
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้
โดยให้คา่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั ตกเป็นของผูซ้ อื้ ฝาก (หากผูซ้ อื้ ฝากจะเข้าทำ�ประโยชน์
ต้องตกลงกับผู้ขายฝากเป็นหนังสือ)
		1.6 เช่าผู้อื่น หมายถึง ที่ดินที่ครัวเรือนเกษตรเข้าไปทำ�ประโยชน์
โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของทีด่ นิ ซึง่ อาจจ่ายเป็นเงินสด เงินเชือ่ ผลผลิต
หรืออืน่ ๆ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างก็ได้ตามแต่จะตกลง หรือทำ�สัญญา
กับเจ้าของที่ดิน
		1.7 ได้เข้าทำ�กินฟรี หมายถึง ที่ดินที่ครัวเรือนเกษตรเข้าครอบครอง
และทำ�ประโยชน์โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ และไม่ได้จ่ายค่าเช่า เช่น ที่ดินในเขต
ป่าสงวน ฯ ที่สาธารณะ ที่ดินที่บุคคลอื่นอนุญาตให้เข้าไปทำ�ประโยชน์ได้
โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ
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2. เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร หมายถึง เนื้อที่รวมของที่ดินทุกผืน
ที่ครัวเรือนเกษตรถือครองอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นก็ได้
โดยที่อาจจะดำ�เนินกิจการเองหรือให้ผู้อื่นดำ�เนินงานหรือดูแลแทนก็ได้
3. เอกสารสิทธิ์ มีดังนี้
3.1 โฉนด/น.ส.4 หมายถึง หนังสือสำ�คัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ที่รับรองถูกต้องตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
		 3.2 น.ส.3/น.ส.3ก./น.ส.3ข. หมายถึง หนังสือรับรองการเข้าทำ�ประโยชน์
ในที่ดินและสามารถนำ�ไปใช้ในการทำ�นิติกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การจำ�นอง
ขายฝาก โอน เป็นต้น แต่ต้องรอประกาศภายใน 30 วัน สำ�หรับ น.ส.3
และไม่ต้องรอประกาศสำ�หรับ น.ส.3ก.
		3.3 ส.ค.1 หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์การครอบครองที่ดินมือเปล่า
ที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้แจ้งการครอบครองตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 5 ซึ่งทำ�ให้ผู้ครอบครองมีโอกาสที่จะได้รับโฉนดหรือ น.ส.3 จากทาง
ราชการต่อไป
		3.4 ใบจอง (น.ส.2) หมายถึง หนังสือที่อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์
ในทีด่ นิ ชัว่ คราว แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องมีการทำ�ประโยชน์ภายใน 6 เดือน นับตัง้ แต่ได้รบั
ใบจอง
		3.5 ใบไต่สวน (น.ส.5) หมายถึง หนังสือแสดงการสอบสวน
เพื่อออกโฉนดที่ดิน ถ้าที่ดินแปลงนั้นมีการทำ�ระวางแผนที่แล้ว แต่ถ้ายังไม่มี
การทำ�ระวางแผนที่ทางราชการก็จะออกเป็น น.ส.3 ให้
		 3.6 ใบเหยียบยาํ่ หมายถึง เอกสารตามบทบัญญัตกิ ฎหมายทีด่ นิ ฉบับเก่า ๆ
ทีใ่ ห้บคุ คลเข้าครอบครองบุกเบิกทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
และมีสิทธิ์ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป
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3.7 น.ค.3 หมายถึง หนังสือให้เข้าทำ�ประโยชน์ในนิคมสร้างตนเอง
ของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งผู้ถือครองมีสิทธิ์ครอบครองแต่จะไม่มีกรรมสิทธิ์
เว้นแต่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำ�หนดต่าง ๆ แล้วเท่านั้น
3.8 ส.ท.ก. หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินทำ�กินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งออกโดยกรมป่าไม้ ที่อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์เป็นการชั่วคราว
3.9 ก.ส.น. หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิท์ ดี่ นิ ทำ�กินในเขตนิคมสหกรณ์
ซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์
3.10 ส.ป.ก.4-01 หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์การทำ�ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร ตามกฎหมายการปฏิรปู ทีด่ นิ ทีอ่ อกให้ โดยสำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่ เกษตรกรมีสทิ ธิน�ำ ไปใช้เป็นหลักทรัพย์คาํ้ ประกันเงินกู้
กับธนาคาร (ธ.ก.ส.) ได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิท์ จี่ ะนำ�ไปขายหรือยกให้ผอู้ นื่ เว้นแต่จะตกทอด
เป็นมรดกให้ลูก-หลาน เพื่อทำ�การเกษตร เท่านั้น
3.11 ภ.บ.ท. 5, 6 หมายถึง ใบเสร็จเสียภาษีบำ�รุงท้องที่ ซึ่งเป็นเพียง
หลักฐานแสดงว่าผูม้ ชี อื่ ในใบเสร็จเป็นผูเ้ สียบำ�รุงท้องทีเ่ ท่านัน้ มิใช่สทิ ธิค์ รอบครอง
ที่ดิน
4. เนือ้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ทางการเกษตร หมายถึง เนือ้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ทงั้ หมด
ของครัวเรือนเกษตร หรือเนื้อที่ที่ครัวเรือนคงในสิทธิ์ผลประโยชน์ในที่ดิน ทั้งนี้
ไม่ค�ำ นึงถึงกรรมสิทธิ์ ทีแ่ ท้จริงของทีด่ นิ นัน้ ๆ โดยพิจารณาจากเจตนาการนำ�ไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ประจำ�ของผืนที่ดินนั้น ๆ
เป็นเกณฑ์ดังนี้
4.1 ที่นา หมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว และรวมบางส่วน
ที่อยู่ในนาข้าว เช่น คันนา จอมปลวก โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) และ
รวมถึงการใช้นาข้าวปลูกพืชอื่น หลังฤดูการปลูกข้าว
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		4.2 ที่พืชไร่ หมายถึง ที่ดินที่นํ้าไม่ท่วมขังส่วนใหญ่เป็นที่ดอน มักใช้
ในการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำ�ปะหลัง ฝ้าย ปอ ถั่วต่าง ๆ ฯลฯ
โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) และรวมถึงที่ปลูกข้าวไร่ด้วย
		 4.3 ทีไ่ ม้ผล หมายถึง ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการปลูกไม้ผล เช่น ลำ�ไย ลิน้ จี่ ทุเรียน
ส้ม เงาะ มะพร้าว ฯลฯ โดยให้รวมเนือ้ ทีส่ งิ่ ปลูกสร้างและเนือ้ ทีร่ อ่ งสวนเข้าไปด้วย
(ถ้ามี)
		 4.4 ทีไ่ ม้ยนื ต้น หมายถึง ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการปลูกไม้ยนื ต้น เช่น ปาล์มนํา้ มัน
ยางพารา ฯลฯ โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างเข้าไปด้วย (ถ้ามี)
		4.5 ที่สวนผัก หมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการปลูกพืชผัก เช่น พริก ผักชี
แตงกวา ผักกาด ฯลฯ โดยให้รวมเนื้อที่ร่องสวนเข้าไปด้วย (ถ้ามี)
		4.6 ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ หมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการปลูกไม้ดอก/
ไม้ประดับ เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ จำ�ปี มะลิ ฯลฯ โดยให้รวมเนื้อที่ร่องสวน
เข้าไปด้วย (ถ้ามี)
		4.7 เนื้ อ ที่ ใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรอื่ น ๆ หมายถึ ง เนื้ อ ที่
ทีค่ รัวเรือนเกษตรถือครองอยู่ ซึง่ นอกเหนือจาก ข้อ 4.1 ถึง 4.6 ได้แก่ พืน้ ทีใ่ นบริเวณ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย นาเกลือ ทุง่ หญ้าเลีย้ งสัตว์ ทีป่ า่ ถือครอง บ่อนํา้ หนองนํา้ สระนํา้ บ่อปลา
บ่อกุ้ง ทางนํ้าหรือถนนที่มีอยู่ในแปลงเกษตร ที่ทำ�ฟาร์มผสมผสาน ฟาร์ม
และสิง่ ปลูกสร้างทีถ่ อื ครองอยูน่ อกเนือ้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ทางการเกษตรข้างต้น ฯลฯ
นิยามของภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร
1. รายได้ทางการเกษตร หมายถึง รายได้ (เงินสดและไม่เป็นเงินสด) ทีเ่ กิดขึน้
จากการประกอบกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการเกษตร ทั้งที่เกิดขึ้นในฟาร์ม และนอกฟาร์ม
ของเกษตรกร ประกอบด้วย
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1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตร หมายถึง รายได้ทเี่ ป็นเงินสดจากการ
จำ�หน่ายผลผลิต ผลพลอยได้และสิ่งอื่นใดจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ประกอบด้วย รายได้เงินสดเกษตรทางพืช รายได้เงินสดเกษตรทางสัตว์ และ
รายได้เงินสดเกษตรอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในฟาร์ม
		1.2 รายได้ไม่เป็นเงินสดทางการเกษตร หมายถึง รายได้ที่เกิดจาก
กิจกรรมทางการเกษตรแต่ไม่ได้รบั ในรูปของเงินสด โดยอยูใ่ นรูปผลิตผลคงเหลือ
บริโภคในครัวเรือน ให้ผอู้ นื่ หรือใช้เป็นปัจจัยประกอบการผลิตในกิจกรรมการผลิต
ทางการเกษตรอืน่ โดยประเมินราคาตามราคาท้องถิน่ ณ ช่วงเวลาทีข่ ายผลผลิตนัน้
2. รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นเงินสดในการซือ้
วัสดุปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ทัง้ การปลูกพืชเลีย้ งสัตว์ และกิจกรรมอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร ทีเ่ กิดขึน้ ในฟาร์ม
3. รายได้เงินสดนอกการเกษตร หมายถึง รายได้ทเี่ ป็นเงินสด จากการทำ�
กิจกรรมนอกการเกษตรทุกชนิด เช่น ให้เช่าหรือขายทีด่ นิ นอกการเกษตร การรับจ้าง
นอกการเกษตร กำ�ไรจากการประกอบกิจการ ร้านขายของชำ� เงินเดือน
การทำ�หัตถกรรมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงรายได้เงินสดอื่นใดจากการทำ�กิจกรรม
การเกษตรนอกฟาร์ม เช่น รับจ้างทางการเกษตรนอกฟาร์ม บริการด้านเกษตรอืน่ ๆ
เป็นต้น
4. รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นเงินสดทีเ่ กิดจาก
การประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในครัวเรือน โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบการเกษตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
5. รายได้เงินสดครัวเรือน หมายถึง รายได้เงินสดทางการเกษตร รวมกับ
รายได้เงินสดนอกการเกษตร

68

คำ�นิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร

6. รายได้ครัวเรือน หมายถึง รายได้ทางการเกษตร รวมกับรายได้เงินสด
นอกการเกษตร
7. รายได้สุทธิ
		 7.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดทางการเกษตร
หักด้วยรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร
		 7.2 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน หมายถึง รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
รวมกับรายได้เงินสดนอกการเกษตร
		7.3 รายได้สุทธิทางการเกษตร หมายถึง รายได้ทางการเกษตร
หักด้วยรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร
8. แหล่งเงินกู้ หมายถึง บุคคล สถาบัน หรือองค์กร ทัง้ ของรัฐ และเอกชน
ที่ให้เกษตรกรกู้ยืมเงิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งเงินกู้ในระบบ และแหล่ง
เงินกู้นอกระบบ
8.1 แหล่งเงินกู้ในระบบ หมายถึง แหล่งเงินกู้ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
โดยมีขอ้ บังคับกฎระเบียบแน่นอน เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุน เป็นต้น
		8.2 แหล่งเงินกูน้ อกระบบ หมายถึง แหล่งเงินกูท้ กี่ ฎหมายไม่สามารถ
ควบคุมถึงได้ ในด้านปริมาณเงินกูท้ หี่ มุนเวียนอยู่ และอัตราดอกเบีย้ ทีป่ ล่อยให้กู้
เช่น แหล่งเงินกูจ้ ากญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ นบ้าน เจ้าของทีด่ นิ พ่อค้า คหบดี เจ้าของโรงสี
โรงงานต่าง ๆ เป็นต้น
9. ระยะเวลากู้ หมายถึง กำ�หนดระยะเวลาในการชำ�ระคืนเงินกู้ ตั้งแต่
เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวลาการชำ�ระคืน
		9.1 สินเชือ่ ระยะสัน้ หมายถึง สินเชือ่ ทีม่ กี ารกำ�หนดระยะเวลาในการ
ชำ�ระคืนเงินกู้ ตั้งแต่เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวลาการชำ�ระคืนไม่เกิน 1 ปี
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		9.2 สินเชื่อระยะปานกลาง เป็นสินเชื่อที่มีการกำ�หนดระยะเวลา
ในการชำ�ระคืนเงินกู้ ตั้งแต่เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวลาการชำ�ระเงินคืนมากกว่า
1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
		 9.3 สินเชือ่ ระยะยาว เป็นสินเชือ่ ทีม่ กี ารกำ�หนดระยะเวลาในการชำ�ระ
เงินคืนเงินกู้ ตั้งแต่เริ่มกู้จนถึงกำ�หนดเวลาการชำ�ระเงินคืนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
10. ประเภทหลักทรัพย์ หมายถึง หลักประกันความเสีย่ งทีผ่ ใู้ ห้กู้ หรือเรียกว่า
เจ้าหนี้ จะเรียกหลักทรัพย์คํ้าประกันเงินกู้จากผู้กู้ หรือลูกหนี้ในสถาบันการเงิน
ที่มีลักษณะการกู้เป็นแบบรายบุคคล หรือกู้เป็นกลุ่ม ซึ่งในแต่ละลักษณะจะมี
การคํ้าประกันเงินกู้เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยง ซึ่งอาจใช้บุคคล กลุ่มบุคคล
หรือใช้หลักทรัพย์ได้แก่ ที่ดิน บ้าน โรงเรือน และอื่น ๆ คํ้าประกัน
11. ทรัพย์ หมายถึง วัตถุหรือสิง่ ทีม่ รี ปู ร่าง ซึง่ อาจมีราคาและถือเอาได้ เช่น
บ้านเรือน ที่ดิน สัญญาอื่น ๆ เป็นต้น
12. ทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร หมายถึง สิ่งของหรือหลักทรัพย์
ที่เกษตรกร มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ สามารถซื้อขาย และจำ�หน่ายจ่ายโอน
ให้ผู้อื่นได้ ซึ่งทรัพย์สินที่เกษตรกรใช้ในกิจกรรมภายใน และภายนอกฟาร์ม
แบ่งประเภททรัพย์สินได้ 3 ประเภท คือ
12.1 ทรัพย์สนิ คงที่ หมายถึง ทรัพย์สนิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงเป็นเงินสดได้ยาก
ส่วนใหญ่เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ถาวร
			 12.1.1 ทรัพย์สินคงที่ในฟาร์ม หมายถึง ทรัพย์สินที่ใช้เกี่ยวกับ
กิจกรรมการผลิตในฟาร์ม เช่น ที่ดินทางการเกษตร โรงเรือน ยุ้งฉาง คอกสัตว์
ห้างนา เป็นต้น
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			 12.1.2 ทรัพย์สนิ คงทีน่ อกฟาร์ม หมายถึง ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ ใช้เกีย่ วกับ
กิจกรรมการผลิตในฟาร์ม เช่น บ้าน รัว้ ทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และทีด่ นิ นอกการเกษตรอืน่ ๆ
		12.2 ทรัพย์สนิ ดำ�เนินงาน หมายถึง ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้สนับสนุนการบริการ
ในกระบวนการผลิตในฟาร์ม รวมทัง้ มีอายุการใช้งานได้หลายปี สามารถเปลีย่ นแปลง
เป็นเงินสดได้ง่ายกว่าทรัพย์สินคงที่
			 12.2.1 ทรัพย์สินดำ�เนินงานในฟาร์ม หมายถึง ทรัพย์สิน
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ใช้เป็นอุปกรณ์เกีย่ วกับการผลิตในฟาร์ม เช่น รถไถ รถแทรกเตอร์
กังหัน ระหัดวิดนํ้า เครื่องสูบนํ้า เครื่องพ่นยา เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร
มีด จอบ เสียม รวมถึง พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์ใช้งาน และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เป็นต้น
			 12.2.2 ทรัพย์สินดำ�เนินงานนอกฟาร์ม หมายถึง ทรัพย์สิน
ที่มีวัตถุประสงค์ไม่เกี่ยวกับการใช้งานในการทำ�ฟาร์ม เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น จักรเย็บผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น
		12.3 ทรัพย์สินหมุนเวียน หมายถึง ทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนแปลง
เป็นเงินสดได้งา่ ย ได้แก่ เงินสดในมือ ในธนาคาร ตัว๋ เช็ค รวมทัง้ ปัจจัยหรือผลทีค่ งเหลือ
อยูใ่ นฟาร์มทีร่ อการขาย ซึง่ ทรัพย์สนิ เหล่านีเ้ สมือนหนึง่ เป็นเงินสด สามารถเปลีย่ นแปลง
เป็นเงินสดได้ทันที
13. แรงงานรับจ้างทางการเกษตร หมายถึง ผูท้ รี่ บั จ้างทำ�งานทางการเกษตร
ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-64 ปี ประกอบด้วย แรงงานรับจ้างจากครัวเรือนเกษตร
แรงงานรับจ้างจากครัวเรือนแรงงานรับจ้าง และแรงงานรับจ้างต่างด้าว
14. อัตราค่าจ้าง หมายถึง ผลตอบแทนทีเ่ ป็นเงินสดซึง่ แรงงานรับจ้างได้รบั จาก
การทำ�งานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
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15. ประชากรวัยแรงงานภาคเกษตร หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนเกษตร
ที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-64 ปี
16. อัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ 5 หมายถึง อัตราค่าจ้างทีพ่ อเพียงสำ�หรับแรงงานทัว่ ไป
แรกเข้าทำ�งาน 1 คน ให้สามารถดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้ตามสมควรแต่มาตรฐานการครองชีพ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจ
ในท้องถิ่นนั้น มีหน่วยเป็น บาทต่อวัน

5

อ้างอิงข้อมูลจาก : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ฉบับที่ 10
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บทที่ 7   นิยามด้านภูมิสารสนเทศ
นิยามทั่วไป
1. ภูมิสารสนเทศ (Geo–Informatics) หมายถึง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการได้มาของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การบูรณาการ
ผลการวิเคราะห์ การแปลตีความหมาย การจัดการ การเผยแพร่ และการใช้
ข้อมูลข่าวสารเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ การสำ�รวจ
จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic
Information System: GIS) และระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนพื้นโลก (Global
Positioning System: GPS) หรือระบบดาวเทียมนำ�ร่องของโลก (Global
Navigation Satellite System: GNSS)
		1.1 การสำ�รวจจากระยะไกล เป็นกระบวนการในการตรวจจับหรือติดตาม
คุณลักษณะทางกายภาพของวัตถุโดยปราศจากการจับต้องวัตถุทตี่ อ้ งการตรวจ
วัดโดยตรง โดยการวัดค่าสัญญาณที่รับกลับ (Reflected Radiation) และการ
แผ่/ส่งผ่าน (Emitted Radiation) จากเซนเซอร์ของดาวเทียมหรือเครื่องบิน
กับวัตถุบนพืน้ ผิวโลก (Target) ระบบดาวเทียมประกอบด้วยเทคโนโลยี 2 รูปแบบ
ที่สำ�คัญ ซึ่งแบ่งตามแหล่งกำ�เนิดพลังงาน ได้แก่
			 1.1.1 ระบบ Active Remote Sensing เป็นระบบทีม่ แี หล่งพลังงาน
ทีเ่ กิดจากการสร้างขึน้ เองแล้วส่งผ่านพลังงานไปยังวัตถุเป้าหมาย ระบบนี้ ได้แก่
ระบบเรดาห์ (Radar) ทีใ่ ช้พลังงานในช่วงคลืน่ Microwave ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
สามารถถ่ายภาพทะลุเมฆและฝนที่ตกไม่หนักมากได้ และระบบไลดาห์ (Lidar)
ที่ถ่ายค่าระดับสูงด้วยแสงเลเซอร์ ใช้ในการรังวัดค่าความสูงภูมิประเทศได้
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ทัง้ ระบบเรดาห์และระบบไลดาห์สร้างพลังงานในช่วงคลืน่ วิทยุ ข้อดีของระบบนี้
คือ ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถถ่ายภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เนื่องจากมี
แหล่งพลังงานในตัวดาวเทียมเอง
		 1.1.2 ระบบ Passive Remote Sensing Sensor เป็นระบบที่มี
แหล่งพลังงานทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำ�เนิดพลังงาน
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (Electro Magnetic: EM) โดยการทำ�งานของระบบ Passive
Remote Sensing ซึ่งมีข้อจำ�กัดในการรับสัญญาณกลับในช่วงฤดูฝน เนื่องจาก
สัญญาณไม่สามารถทะลุเมฆ หมอก และฝนได้
		1.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สำ�หรับการรวบรวม การจัดเก็บ การตรวจสอบ การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล
และการแสดงผลข้อมูลทีส่ มั พันธ์กบั ตำ�แหน่งต่าง ๆ บนพืน้ ผิวโลก องค์ประกอบ
ของ GIS ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์
(Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (People) และวิธกี ารวิเคราะห์/กระบวนงาน
(Methods/Procedures) ทั้งนี้ GIS ถือเป็นข้อมูลสำ�คัญที่ช่วยทำ�ให้เกิดความ
เข้าใจรูปแบบและความสัมพันธ์ของวัตถุตา่ ง ๆ มากขึน้ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ช่วยลดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
		 1.3 ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนพืน้ โลก หมายถึง ระบบบอกตำ�แหน่งบน
พื้นผิวโลกถือเป็นระบบที่อยู่บนพื้นฐานของงานข่ายสามเหลี่ยม (Trilateration
Mathematical Principle) ซึ่งเป็นกระบวนการในการคำ�นวณมาเพื่อให้
ได้คา่ ตำ�แหน่งทีแ่ ท้จริงหรือตำ�แหน่งสัมพัทธ์ของวัตถุตา่ ง ๆ ทีต่ อ้ งการวัดระยะทาง
โดยใช้การทำ�งานของคลื่นวิทยุและอาศัยการคำ�นวณจากสัญญาณนาฬิกา
ที่ส่งมาจากดาวเทียม GPS ที่โคจรอยู่รอบโลก ใช้บอกตำ�แหน่งและนำ�ทางได้
ทุกสภาพอากาศ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนอวกาศ (Space Segment)
ส่วนควบคุม (Control Segment) และส่วนผู้ใช้ (User Segment) โดยมีเครื่อง
รับสัญญาณระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนพื้นโลกจากรหัสที่ส่งมาจากดาวเทียม
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NAVSTAR จำ�นวน 24 ดวง และเครือ่ งรับสัญญาณทีส่ ามารถบอกค่าพิกดั ทางราบได้
ในกระบวนการทำ�งานจะต้องรับสัญญาณดาวเทียมได้อย่างน้อย 3 ดวง ขึ้นไป
แต่หากรับได้ 4 ดวง จะสามารถกำ�หนดค่าพิกัดทางราบพร้อมทั้งค่าความสูง
ของตำ�แหน่งนั้นเพิ่มเติมได้ นั่นคือ ดาวเทียมดวงแรกจะระบุตำ�แหน่งที่ใดที่หนึ่ง
ของเส้นรอบวง (ภาพซ้ายบนของรูป) ดาวเทียมดวงที่สองจะทำ�ให้การกำ�หนด
ตำ�แหน่งแคบลง คือ ระบุว่าวงกลมที่สร้างมีจุดตัดกับเส้นรอบวงของดาวเทียม
ทั้งสองอย่างไร (ภาพขวาบนของรูป) ส่วนดาวเทียมดวงที่ 3 ช่วยกำ�หนดจุดที่
เป็นไปได้ 2 จุด (ภาพซ้ายล่างของรูป) และดาวเทียมดวงที่ 4 ซึ่งเป็นดาวเทียม
ดวงสุดท้าย จะช่วยในการคำ�นวณเวลาและการปรับแก้ทตี่ งั้ และเลือกหนึง่ ในสองจุด
ของตำ�แหน่งที่เป็นไปได้ ซึ่งทำ�ให้การกำ�หนดตำ�แหน่งมีความถูกต้องยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 ลักษณะการทำ�งานของระบบดาวเทียม GPS ที่ใช้ดาวเทียมอย่างน้อย
4 ดวง ในการกำ�หนดตำ�แหน่ง
ที่มา: https://gis.stackexchange.com/questions/12866/why-does-gps-po
sitioning-require-four-satellites/12869
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ในการทำ�งานของระบบดาวเทียมแบบ GNSS เป็นชุดของดาวเทียม
ที่ใช้ในระบบนำ�ทางซึ่งมีระบบในการติดตามตำ�แหน่งของที่ตั้งโดยอัตโนมัติ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก โดยทั่วไประบบ GNSS ประกอบด้วยชุดของ GPS
GLONASS Galileo Beidou และระบบดาวเทียมในภูมิภาคอื่น ๆ ในขณะที่
ดาวเทียม GPS ประกอบด้วยดาวเทียมขนาดกลาง 32 ดวง ที่มีการวางตัว
ในแนวโคจรทีแ่ ตกต่างกัน โดยจำ�นวนทีแ่ น่นอนของระบบดาวเทียม GPS ขึน้ อยูก่ บั
อายุการใช้งานของดาวเทียม ในส่วนของการประยุกต์ใช้ระบบ GNSS/GPS
มักนำ�ไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้การติดตามและ
ทำ�แผนที่ อุตสาหกรรม การติดตามเรือประมง และระบบเครือ่ งช่วยการเดินอากาศ
2. แผนที่ (Map) หมายถึง รูปจำ�ลองของลักษณะภูมิประเทศที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ และสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ผิวโลก ลงบนแผ่นเรียบ
เช่น กระดาษ โดยการเลือกใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์
3. มาตราส่วน (Scale) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างระยะทางบนภาพหรือ
แผนที่เทียบกับระยะทางจริงบนพื้นโลก เช่น แผนที่ระบุมาตราส่วน 1:100,000
จะมีความหมายว่าวัตถุที่มีความยาว 1 เซนติเมตร บนแผนที่จะมีขนาดเท่ากับ
วัตถุจริงที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก 100,000 เซนติเมตร หรือคิดเป็นระยะทาง
1 กิโลเมตร ปกติมาตราส่วนที่อธิบายบนแผนที่มีอยู่ 3 แบบ คือ การแสดงด้วย
Graphic หรือแบบ Bar ที่แสดงเป็นแถบการแสดงด้วยอักษร (Verbal) และ
การแสดงในเชิงอัตราส่วน (Representative Fraction: RF)
4. ระบบพิกัด (Coordinate System) หมายถึง ระบบที่สร้างขึ้น
สำ�หรับใช้อ้างอิงในการกำ�หนดตำ�แหน่ง หรือบอกตำ�แหน่งพื้นโลกจากแผนที่
มีลักษณะเป็นตารางโครงข่ายที่เกิดจากการตัดกันของเส้นตรงสองชุดที่
ถูกกําหนดให้วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ (North-South) และแนวตะวันออก-ตะวันตก
(East-West) ตามแนวของจุดศูนย์กำ�เนิด (Origin) ที่กําหนดค่าพิกัดที่ใช้อ้างอิง
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ในการบอกตำ�แหน่งต่าง ๆ โดยใช้ค่าของหน่วยที่นับออกจากจุดศูนย์กำ�เนิด
เป็นระยะเชิงมุม (Degree) หรือเป็นระยะทาง (Distance) ไปทางเหนือหรือใต้ และ
ไปทางตะวันออกหรือตะวันตก ตามตำ�แหน่งทีต่ อ้ งการหาค่าพิกดั ในการกำ�หนด
ตำ�แหน่งต่าง ๆ จะถูกเรียกอ้างอิงเป็นตัวเลขในแนวตัง้ และแนวนอนตามหน่วยวัด
ระยะใช้วัด โดยในแต่ละระบบพิกัดจะอ้างอิงจากกรอบการวัด หน่วยในการวัด
คำ�จำ�กัดความของระบบพิกัด และคุณสมบัติของระบบการวัดแบบอื่น เช่น
การใช้รูปทรงรีอ้างอิง การใช้พื้นหลักฐานแผนที่ (Datum) สำ�หรับระบบพิกัด
ทีใ่ ช้อา้ งอิงในการกำ�หนดตำ�แหน่งบนแผนทีท่ นี่ ยิ มใช้ในปัจจุบนั มีอยู่ 2 ระบบ คือ
		4.1 ระบบพิกดั ภูมศิ าสตร์ (Geographic Coordinate System: GCS)
หมายถึง ระบบพิกัดที่กำ�หนดตำ�แหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลกด้วยวิธีการอ้างอิง
บอกตำ�แหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจดู (Latitude) และลองจิจดู (Longitude)
ตามระยะเชิงมุมที่ห่างจากศูนย์กำ�เนิด (Origin) ของละติจูดและลองจิจูด
ที่กำ�หนดขึ้นสำ�หรับศูนย์กำ�เนิดของละติจูด (Origin of Latitude) กำ�หนด
ขึน้ จากแนวระดับทีต่ ดั ผ่านศูนย์กลางของโลกและตัง้ ฉากกับแกนหมุน เรียกแนว
ระนาบศูนย์กำ�เนิดนั้นว่า เส้นศูนย์สูตร (Equator) ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลก
เหนือและซีกโลกใต้ ดังนัน้ ค่าระยะเชิงมุมของละติจดู จะเป็นค่าเชิงมุมทีเ่ กิดจาก
มุมที่ศูนย์กลางของโลก กับแนวระดับฐานกำ�เนิดมุมที่เส้นศูนย์สูตรที่วัดค่า
ของมุมออกไปทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ค่าของมุมจะสิ้นสุดที่ขั้วโลกเหนือ
และขั้วโลกใต้ มีค่าเชิงมุม 90 องศา ดังนั้นการใช้ค่าระยะเชิงมุมของละติจูด
อ้างอิงบอกตำ�แหน่งต่าง ๆ นอกจากจะกำ�หนดเรียกค่าวัดเป็น องศา ลิปดา
และฟิลิปดา ทั้งนี้จำ�เป็นต้องมีการระบุซีกโลกเหนือหรือใต้กำ�กับด้วย
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ภาพที่ 2 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์แบบ Geographic Coordinate System
ที่มา: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/guide-books/map-pro
jections/about-geographic-coordinate-systems.htm

		4.2 ระบบพิกดั กริด (Universal Transverse Mercator: UTM) หมายถึง
ระบบตารางกริดที่ใช้ในการกำ�หนดตำ�แหน่งของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก
และใช้อ้างอิงในการบอกตำ�แหน่งในแผนที่ โดยที่ระบบพิกัดกริดเป็นเส้น
โครงแผนที่แบบทรงกระบอก แบ่งออกเป็น 60 โซน โซนละ 6 องศา มีเลขกำ�กับ
แต่ละโซนเริ่มจากโซนที่ 1 ถึงโซนที่ 60 (โซนที่ 1 เริ่มจากลองจิจูดที่ 174◦E
ถึง 180◦E) และบริเวณขั้วโลกเริ่มจาก 80◦S ถึง 80◦N สำ�หรับประเทศไทย
อยูใ่ นโซนที่ 47 และ 48 ในการอ่านค่าพิกดั กริดจะมีคา่ เป็นบวกเสมอและต้องอ่าน
ค่าพิกัดของเส้นกริดแนวตั้ง หรือแกน X ทางตะวันออกและเส้นกริดแนวราบ
หรือแกน Y ทางเหนือ มีหน่วยทีว่ ดั เป็นเมตร ทัง้ นีแ้ ผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ ชุด L 7018
ของประเทศไทยที่กรมแผนที่ทหารจัดทำ�ใช้เส้นโครงแผนที่แบบ UTM
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ภาพที่ 3 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์แบบ Mercator ที่แสดงระบบพิกัด 60 UTM Zones
ในแต่ละส่วนจะมีการแบ่งเป็น North และ South ที่เส้นศูนย์สูตร (Equator)
ที่มา: https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c2_p22.html

		ในส่วนของ UTM WGS 84 (UTM World Geodetic System 84)
เป็นมาตรฐานที่กำ�หนดโดย U.S. Department of Defense เพื่อใช้เป็นระบบ
อ้างอิงตำ�แหน่งบนพืน้ โลกสำ�หรับข้อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ ละเป็นระบบอ้างอิงกับระบบ GPS
ที่สามารถเข้ากันได้กับระบบ International Terrestrial Reference System
(ITRS) โดยความสำ�คัญของ WGS คือเป็นมาตรฐานสำ�หรับงานด้านการจัดทำ�แผนที่
(Cartography) งานสำ�รวจ (Geodesy) และระบบนำ�ทางด้วยดาวเทียม GPS
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5. ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
		ภาพถ่ายออร์โธสี ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสี ซึ่งผ่านกระบวนการ
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตของการถ่ายภาพ (Radiometric
Correction) และความสูง-ตํ่าของภูมิประเทศ (Relief Displacement)
โดยมีระบบพิกัดอ้างอิง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ภาพถ่ายที่ปรากฏรายละเอียดลักษณะ
สิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ทำ�การถ่ายภาพ ไว้ทั้งหมด มีมาตราส่วนและ
ความถูกต้อง สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้
เช่นเดียวกับแผนที่ลายเส้นหรือแผนที่ภูมิประเทศ
6. ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
		6.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถ
นำ�มาใช้อ้างอิงกับข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลตำ�แหน่งที่ตั้งที่แน่นอน
บนพื้นผิวโลก
		6.2 ข้อมูลที่ไม่อยู่ในเชิงพื้นที่ (Non-Spatial Data) เป็นข้อมูล
เชิงบรรยายหรือข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute) ทีอ่ ธิบายถึงคุณลักษณะต่าง ๆ
ในพื้นที่ ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง หรือหลายช่วงเวลา และมีชุดข้อมูลย่อย
2 ประเภท ได้แก่ ตารางข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงกับกราฟิก (Graphic Table) และตาราง
ข้อมูลทีไ่ ม่เชือ่ มโยงกับกราฟิก (Non-Graphic Table) เช่น การแสดงแผนทีอ่ าคาร
ภายในเมือง โดยแต่ละอาคารจะประกอบด้วยตำ�แหน่งที่ตั้ง และอาจมีข้อมูล
เชิงบรรยายอืน่ ๆ ประกอบ (ประเภทของการใช้อาคาร ปีทกี่ อ่ สร้าง และจำ�นวนชัน้
ของอาคาร)
7. ลักษณะของข้อมูล
7.1 ข้อมูลแรสเตอร์ (Raster Data) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงในรูปของ
ข้อมูลตารางกริด หรือจุดภาพ (Pixel) โดยในแต่ละจุดภาพภายใต้ภาพ Raster
ประกอบด้วยค่าประจำ�จุดภาพซึ่งเป็นค่าเดี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำ�หนดสี
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(R-G-B) หรือหน่วยในการวัดค่า โดยทั่วไปข้อมูลแรสเตอร์จะอ้างถึงภาพถ่าย
ทั้งนี้หากเป็นในเรื่องของข้อมูลเชิงพื้นที่โดยทั่วไปมักอ้างถึงภาพถ่ายออร์โธสี
ที่มีการถ่ายภาพด้วยดาวเทียมหรืออุปกรณ์บันทึกภาพถ่ายทางอากาศ สำ�หรับ
คุณภาพของข้อมูลแรสเตอร์ขึ้นอยู่กับขนาดจุดภาพเป็นหลัก
		7.2 ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวแทนใน
เชิงที่ตั้งของสิ่งที่ปรากฏจริงบนพื้นผิวโลก สามารถแบ่งข้อมูลเวกเตอร์ออกได้
เป็น 3 ประเภท คือ
			 7.2.1 จุด (Point) แสดงตำ�แหน่งของทีต่ งั้ เช่น ทีต่ งั้ จังหวัด อำ�เภอ
วัด โรงเรียน เป็นต้น
			 7.2.2 เส้น (Line) ประกอบด้วยลักษณะของข้อมูลจุดทีม่ กี ารสร้าง
เส้นเชือ่ มต่อกลายเป็นข้อมูลเส้นตรง เส้นโค้ง เช่น ถนน แม่นาํ้ ทางรถไฟ เป็นต้น
			 7.2.3 พื้นที่หรือรูปปิด (Polygon) เป็นลักษณะของข้อมูลเส้น
ทีม่ กี ารบรรจบกันของเส้น โดยมีจดุ เริม่ ต้นในตำ�แหน่งเดียวกับจุดสิน้ สุด เป็นพืน้ ที่
รูปปิดหรือขอบเขตพื้นที่ของข้อมูล เช่น ขอบเขตการปกครอง (จังหวัดอำ�เภอ
หรือตำ�บล) ขอบเขตพื้นที่เกษตรกรรม ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และอ่างเก็บนํ้า
			 ทั้งนี้ข้อมูลเวกเตอร์ถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแสดง
ตำ�แหน่งของวัตถุตา่ ง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ทีป่ รากฏบนพืน้ ผิวโลก ในลักษณะ
ของข้อมูลทีผ่ า่ นกระบวนการวางนัยทัว่ ไป (Generalization) โดยปกติขอ้ มูลเวกเตอร์
จะมีรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเป็นแบบ Shape File
8. ความละเอียดทางพืน้ ดินของข้อมูลดาวเทียม หรือความละเอียดเชิงพืน้ ที่
(Spatial Resolution) หมายถึง การวัดขนาดที่เล็กที่สุดของวัตถุที่สามารถ
เชือ่ มโยงกับเซนเซอร์ (Sensor) ถ่ายภาพของดาวเทียมได้ในเชิงของภาพถ่ายดิจติ อล
ข้อมูลความละเอียดทางพื้นดินของดาวเทียมจะอ้างอิงถึงจำ�นวนของจุดภาพ
ที่ถูกสร้างหรือประกอบขึ้นเป็นภาพ โดยภาพถ่ายที่มีรายละเอียดที่สูง
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(Higher Spatial Resolution) ประกอบด้วยขนาดของจุดภาพที่มากกว่าหาก
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายที่มีรายละเอียดตํ่า (Lower Spatial Resolution)
สำ�หรับภาพถ่ายดาวเทียมจะมี 3 ระดับ ได้แก่
8.1 ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดหยาบหรือตํา่ (Coarse or Low Resolution)
เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ที่มีรายละเอียดจุดภาพ 250 เมตร-1 กิโลเมตร
		8.2 ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง (Medium Resolution)
เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 OLI (Operational Land Imager)/TIRS
(Thermal Infrared Sensor) ที่มีรายละเอียดจุดภาพ 30 เมตร
		8.3 ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง (Fine or High Resolution)
เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS ที่มีรายละเอียดจุดภาพ 0.82 เมตร
(Panchromatic) – 3.28 เมตร (Multispectral) ทีร่ ะบบการถ่ายภาพแบบแนวดิง่
(Nadir) โดยในการแปลและวิเคราะห์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จำ�เป็น
อย่างยิ่งที่ต้องเลือกรายละเอียดข้อมูลให้เหมาะสมกับงาน
		 ในส่วนของขนาดจุดภาพของภาพ (Resolution) แบบราสเตอร์ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ เชิงพืน้ ที่ (Spatial Resolution) เชิงช่วงคลืน่ (Spectral
Resolution) เชิงรังสี (Radiometric Resolution) และ เชิงช่วงเวลา (Temporal
Resolution)
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นิยามในการจัดทำ�ข้อมูลเชิงพื้นที่
1. การแปลและวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การจำ�แนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้านเกษตรในระดับที่ 3 ตามมาตรฐานของ United States Geological
Survey (USGS)6 ที่มีการจัดทำ�มาตรฐานการแปล การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลัก มีการแบ่งการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ออกเป็น 3 ระดับ
และยังสามารถแบ่งประเภทพืชตามระบบชลประทาน ซึ่งสำ�นักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรดำ�เนินการแปลและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืชเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในกิจกรรม
ด้านปศุสัตว์ (โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในกิจกรรมด้านประมง (บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา) ด้วยการใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติในการสะท้อนพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ของวัตถุแต่ละชนิด ผ่านการวิเคราะห์ด้วยสายตา (Visual
Interpretation) โดยมี 8 องค์ประกอบสำ�คัญที่ใช้ในการจำ�แนก ได้แก่
สี (Color) รูปร่าง (Shape) ขนาด (Size) รูปแบบ (Pattern) ความหยาบละเอียด
(Texture) เงา (Shadow) ตำ�แหน่งที่ตั้ง (Location) และความสัมพันธ์ของ
พื้นที่ (Association) โดยจัดทำ�ข้อมูลด้วยวิธีการแบบลากรูปร่างบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ (Head-up Digitize)

6

Jame R. Anderson, Ernest E. Hardy, John T. Roach, and Richard E. Witmer, A Land Use
and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensor Data, Geological
Survey Professional Paper 964, United States Geological Survey, (United States
Government Printing Office, Washington, 1976), 8-10.
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2. ข้อมูลเชิงพืน้ ทีใ่ นการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการเกษตร
ตามข้อ 1. เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง โดยมีข้อมูลทั้งในรูปของข้อมูล Shape File
ข้อมูลตาราง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับการสำ�รวจและวิเคราะห์
ทางสถิติด้วยวิธีการอื่น
3. ความถูกต้องในการแปลและวิเคราะห์ขอ้ มูล (Overall Accuracy: OA)
หมายถึง ความถูกต้องทั้งหมดของผลการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ปรากฏจริง
บนภาคพื้นดิน โดยกำ�หนดความถูกต้องของผลการแปลและวิเคราะห์
ข้อมูลต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในกรณีที่ความถูกต้องของผลการแปลและ
วิเคราะห์ข้อมูลตํ่ากว่าร้อยละ 80 จำ�เป็นต้องตรวจสอบและปรับปรุงผล
การแปลและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรประเภทนั้นใหม่
โดยขัน้ ตอนการสุม่ ตัวอย่างเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลและวิเคราะห์
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร จะนำ�ข้อมูลเนื้อที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านการเกษตรแต่ละประเภทที่อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รูปปิด
(Polygon) มากำ�หนดจำ�นวนตัวอย่างเพื่อใช้ในการสุ่มตัวอย่างตามขนาดเนื้อที่
ของกิจกรรมนัน้ ๆ ในจังหวัดให้มคี า่ ทางสถิตทิ ยี่ อมรับได้ และดำ�เนินการสุม่ กริด
ตัวอย่างขนาด 25 ไร่ แต่ทั้งนี้เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีในการตรวจสอบความถูกต้อง
จะกำ�หนดให้พื้นที่รูปปิดที่กริดสุ่มตกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 13 ไร่
4. การจัดทำ�แผนทีแ่ ละตารางแสดงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ด้านการเกษตร
แต่ละประเภท ในระดับอำ�เภอ จังหวัด ภาค และประเทศ เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ
สามารถนำ�ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ต่อไป
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ภาคผนวก

ผนวก ก
ตารางที่ 1 ระยะเวลาอ้างอิงปีเพาะปลูก ปีการผลิต ของข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตร			
ชื่อสินค้า

ปีเพาะปลูก

ปีการผลิต

ระยะเวลาอ้างอิง

พืชที่คำ�นิยามอ้างอิงตามเนื้อที่เพาะปลูก
1. ข้าวนาปี

2565/66

2565

1 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

2. ข้าวนาปรัง

2565/66

2566

1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66

3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1

2565/66

2565

1 มี.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2

2565/66

2565

1 พ.ย. 65 - 28 ก.พ. 66

5. ถั่วเขียวรุ่น 1

2565/66

2565

1 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

6. ถั่วเขียวรุ่น 2

2565/66

2565

1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66

7. ถั่วลิสงรุ่น 1

2565/66

2565

1 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

8. ถั่วลิสงรุ่น 2

2565/66

2565

1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66

9. ถั่วเหลืองรุ่น 1

2565/66

2565

1 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

10. ถั่วเหลืองรุ่น 2

2565/66

2565

1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66

11. พืชอื่นๆ

2565/66

2565

1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

พืชที่คำ�นิยามอ้างอิงตามเนื้อที่เก็บเกี่ยว
12. ข้าวโพดหวาน

2565/66

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

13. ข้าวโพดฝักอ่อน

2565/66

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

14. อ้อยโรงงาน

2565/66

2566

1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

15. มันสำ�ปะหลังโรงงาน

2565/66

2566

1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
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ชื่อสินค้า

ปีเพาะปลูก

ปีการผลิต

ระยะเวลาอ้างอิง

พืชที่คำ�นิยามอ้างอิงตามเนื้อที่เก็บเกี่ยว
16. สับปะรดปัตตาเวีย

2565/66

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

17. มะเขือเทศ

2565/66

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

18. หอมแดง

2565/66

2566

1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

19. หอมหัวใหญ่

2565/66

2566

1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

20. กระเทียม

2565/66

2566

1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

21. มันฝรั่ง

2565/66

2566

1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

22. หน่อไม้ฝรั่ง

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

23. กระเจี๊ยบเขียว

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

2565/66

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

24. กล้วยไม้

พืชที่คำ�นิยามอ้างอิงตามเนื้อที่ยืนต้น
25. ปาล์มนํ้ามัน

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

26. ยางพารา

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

2565/66

2566

1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

28. มะพร้าวผลแก่

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

29. พริกไทย

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

30. มะนาว

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

31. มังคุด

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

32. ทุเรียน

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

33. เงาะ

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

27. กาแฟ
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ชื่อสินค้า

ปีเพาะปลูก

ปีการผลิต

ระยะเวลาอ้างอิง

พืชที่คำ�นิยามอ้างอิงตามเนื้อที่ยืนต้น
34. ลองกอง

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

35. ลิ้นจี่

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

36. ลำ�ไย

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

37. ส้มเขียวหวาน

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

38. ไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆ

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

การเลี้ยง
39. ปศุสัตว์

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

40. ประมง

-

2565

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

การสำ�รวจอื่นๆ
41. ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
และแรงงานเกษตร

2565/66

2566

1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

42. เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

2565/66

2565

1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66
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ผนวก ก
ตารางที่ 2 เกณฑ์กำ�หนดเนื้อที่เพาะปลูกและลักษณะผลผลิตของพืช
แต่ละชนิด ในการนับจดรายครัวเรือนของ สศก.
ชื่อพืช

เนื้อที่

ลักษณะผลผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก
1. ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

เมล็ดข้าวเปลือกที่นวดออกจากรวงข้าวแล้ว
โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 15 %

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สีออกจากฝักแล้ว
โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 14.5 %

3. ถั่วเขียว

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

เมล็ดถั่วเขียวที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว
โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 14 %

4. ถั่วลิสง

ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง

5. ถั่วเหลือง

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

เมล็ดถัว่ เหลืองทีก่ ะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว
โดยนํ้าหนัก ณ ความชื้น 15 %

6. พืชอื่นๆ

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ผลผลิตสด หลังทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว

7. หอมแดง

ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป

ผลผลิตหอมแดงอยู่ในรูปหอมแดงแห้งมัดจุก
ณ 7 วัน

8. หอมหัวใหญ่

ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป

ผลผลิตหอมหัวใหญ่อยู่ในรูปหอมหัวใหญ่
แห้งตัดจุก ณ 7 วัน

9. กระเทียม

ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป

ผลผลิตกระเทียมอยู่ในรูปกระเทียมแห้ง
มัดจุก ณ 90 วัน

10. มันฝรั่ง

ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป

ผลผลิตมันฝรั่งอยู่ในรูปหัวมันฝรั่งสด
ที่ผ่านการทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
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ชื่อพืช

เนื้อที่

ลักษณะผลผลิต
เนื้อที่เก็บเกี่ยว

11. ข้าวโพดหวาน

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก

12. ข้าวโพดฝักอ่อน

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก

13. อ้อยโรงงาน

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ผลผลิตอ้อยโรงงานลำ�ต้นอ้อยที่ตัดใบ
และยอดออกแล้ว

14. มันสำ�ปะหลังโรงงาน ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

หัวมันสดทีผ่ า่ นการทำ�ความสะอาดเบือ้ งต้นแล้ว

15. สับปะรดปัตตาเวีย

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ผลผลิตสับปะรดผลสดทีต่ ดั จุก และก้านออกแล้ว

16. มะเขือเทศ

ตั้งแต่ 10 ตารางวาขึ้นไป

ผลผลิตสด หลังทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว

17. หน่อไม้ฝรั่ง

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ผลผลิตหน่อสด ที่ผ่านการทำ�ความสะอาด
เบื้องต้นแล้ว

18. กระเจี๊ยบเขียว

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ผลผลิตฝักสด ที่ผ่านการทำ�ความสะอาด
เบื้องต้นแล้ว

19. กล้วยไม้

ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ช่อดอก
เนื้อที่ยืนต้น

20. ปาล์มนํ้ามัน

ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 22 ต้นขึ้นไป ผลปาล์มนํ้ามันทั้งทะลาย

21. ยางพารา

ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 76 ต้นขึ้นไป ยางแผ่นดิบ

22. กาแฟ

ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 20 ต้นขึน้ ไป สารกาแฟ

23. มะพร้าวผลแก่

ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 20 ต้นขึ้นไป ผลมะพร้าวแก่

24. พริกไทย

ตั้งแต่ 5 ค้างขึ้นไป
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เมล็ดพริกไทยดำ�แห้ง

ชื่อพืช

เนื้อที่

ลักษณะผลผลิต
เนื้อที่ยืนต้น

25. มะนาว

ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 10 ต้นขึ้นไป ผลสด

26. มังคุด

10 ต้นขึ้นไป

ผลสด

27. ทุเรียน

10 ต้นขึ้นไป

ผลสด

28. เงาะ

10 ต้นขึ้นไป

ผลสด

29. ลองกอง

10 ต้นขึ้นไป

ผลสด

30. ลิ้นจี่

5 ต้นขึ้นไป

ผลสด

31. ลำ�ไย

5 ต้นขึ้นไป

ผลสด

32. ส้มเขียวหวาน

ตั้งแต่ 1 ไร่ หรือ 60 ต้นขึ้นไป ผลสด

33. ไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆ

ตัง้ แต่ 1 ไร่ขนึ้ ไป หรือมีจ�ำ นวน ผลผลิตสด หลังทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
ต้นตามทีก่ �ำ หนดในแต่ละชนิด

คำ�นิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร

91

ผนวก ก
ตารางที่ 3 แยกอายุไม้ผล และไม้ยืนต้น
ชื่อพืช

อายุเริ่มให้ผลผลิต ปีที่ปลูก ปีที่เริ่มให้ผลผลิต

1. ปาล์มนํ้ามัน

ปีที่ 4

2562

2565

2. ยางพารา

ปีที่ 7

2559

2565

3. กาแฟ

ปีที่ 5

2561

2565

4. มะพร้าวผลแก่

ปีที่ 6

2560

2565

5. มะนาว

ปีที่ 3

2563

2565

6. มังคุด

ปีที่ 8

2558

2565

7. ทุเรียน

ปีที่ 6

2560

2565

8. เงาะ

ปีที่ 5

2561

2565

9. ลองกอง

ปีที่ 7

2559

2565

10. ลิ้นจี่

ปีที่ 5

2561

2565

11. ลำ�ไย

ปีที่ 4

2562

2565

12. ส้มเขียวหวาน

ปีที่ 4

2562

2565

13. พริกไทย
ปีที่ 3
2563
หมายเหตุ: อายุเริ่มให้ผลผลิตตามหลักวิชาการ

2565
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จำ�นวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
1–20 ตัว

จำ�นวนโคนมที่เกษตรกรเลี้ยง
1–20 ตัว

จำ�นวนกระบือที่เกษตรกรเลี้ยง
1–20 ตัว

จำ�นวนสุกรที่เกษตรกรเลี้ยง
1–50 ตัว

จำ�นวนไก่เนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
น้อยกว่า 3,000 ตัว

จำ�นวนไก่ไข่ที่เกษตรกรเลี้ยง
น้อยกว่า 3,000 ตัว

จำ�นวนไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ ที่
เกษตรกรเลี้ยง น้อยกว่า
3,000 ตัว

โคนม

กระบือ

สุกร

ไก่เนื้อ

ไก่ไข่

ไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์

เกษตรกรรายย่อย

โคเนื้อ

ชนิดสัตว์/
จำ�นวนการเลี้ยง

จำ�นวนไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
3,000–10,000 ตัว

จำ�นวนไก่ไข่ที่เกษตรกรเลี้ยง
3,000–10,000 ตัว

จำ�นวนไก่เนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
3,000–10,000 ตัว

จำ�นวนสุกรที่เกษตรกรเลี้ยง
51–500 ตัว

จำ�นวนกระบือที่เกษตรกรเลี้ยง
21–100 ตัว

จำ�นวนโคนมที่เกษตรกรเลี้ยง
21–100 ตัว

จำ�นวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
21–100 ตัว

เกษตรกรรายเล็ก

จำ�นวนไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
10,001–100,000 ตัว

จำ�นวนไก่ไข่ที่เกษตรกรเลี้ยง
10,001–100,000 ตัว

จำ�นวนไก่เนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
10,001–100,000 ตัว

จำ�นวนสุกรที่เกษตรกรเลี้ยง
501–5,000 ตัว

จำ�นวนกระบือที่เกษตรกรเลี้ยง
101–200 ตัว

จำ�นวนโคนมที่เกษตรกรเลี้ยง
101–200 ตัว

จำ�นวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
101–200 ตัว

เกษตรกรรายกลาง

ตารางที่ 4 การกำ�หนดประเภทของเกษตรกรที่เลี้ยงตามขนาดการเลี้ยงสัตว์

ผนวก ก

จำ�นวนไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ ที่เกษตรกร
เลี้ยง มากกว่า 100,000 ตัว

จำ�นวนไก่ไข่ที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 100,000 ตัว

จำ�นวนไก่เนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 100,000 ตัว

จำ�นวนสุกรที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 5,000 ตัว

จำ�นวนกระบือที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 200 ตัว

จำ�นวนโคนมที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 200 ตัว

จำ�นวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 200 ตัว

เกษตรกรรายใหญ่

จำ�นวนไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง น้อยกว่า
3,000 ตัว

จำ�นวนไก่พื้นเมืองที่เกษตรกร
เลี้ยงน้อยกว่า 100 ตัว

จำ�นวนไก่ลูกผสมพื้นเมือง
ที่เกษตรกรเลี้ยง น้อยกว่า
3,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดเนื้อที่เกษตรกร
เลี้ยง น้อยกว่า 3,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดไข่ที่เกษตรกรเลี้ยง
น้อยกว่า 3,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดเนื้อพ่อแม่พันธุ์ ที่
เกษตรกรเลี้ยง
น้อยกว่า 3,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดไข่พ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง น้อยกว่า
3,000 ตัว

ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์

ไก่พื้นเมือง

ไก่ลูกผสมพื้นเมือง

เป็ดเนื้อ

เป็ดไข่

เป็ดเนื้อพ่อแม่พันธุ์

เป็ดไข่พ่อแม่พันธุ์

คำ�นิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร

ที่มา: กรมปศุสัตว์

เกษตรกรรายย่อย

ชนิดสัตว์/
จำ�นวนการเลี้ยง
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จำ�นวนเป็ดไข่พ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
3,000–5,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดเนื้อพ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
3,000–5,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดไข่ที่เกษตรกรเลี้ยง
3,000–5,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
3,000–10,000 ตัว

จำ�นวนไก่ลูกผสมพื้นเมือง
ที่เกษตรกรเลี้ยง
3,000–10,000 ตัว

จำ�นวนไก่พื้นเมือง
ที่เกษตรกรเลี้ยง 100–500 ตัว

จำ�นวนไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
3,000–10,000 ตัว

เกษตรกรรายเล็ก

จำ�นวนเป็ดไข่พ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
5,001–10,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดเนื้อพ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
5,001–10,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดไข่ที่เกษตรกรเลี้ยง
5,001–10,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
10,001–100,000 ตัว

จำ�นวนไก่ลูกผสมพื้นเมือง
ที่เกษตรกรเลี้ยง
10,001–100,000 ตัว

จำ�นวนไก่พื้นเมือง ที่เกษตรกรเลี้ยง
501–1,000 ตัว

จำ�นวนไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
10,001–100,000 ตัว

เกษตรกรรายกลาง

จำ�นวนเป็ดไข่พ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 10,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดเนื้อพ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 10,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดไข่ที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 10,000 ตัว

จำ�นวนเป็ดเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 100,000 ตัว

จำ�นวนไก่ลูกผสมพื้นเมือง ที่เกษตรกร
เลี้ยงมากกว่า 100,000 ตัว

จำ�นวนไก่พื้นเมือง ที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 1,000 ตัว

จำ�นวนไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์
ที่เกษตรกรเลี้ยง
มากกว่า 100,000 ตัว

เกษตรกรรายใหญ่

ผนวก ข
การคำ�นวณต้นทุนการผลิต
สูตรการคำ�นวณบางรายการในต้นทุนการผลิตจะมีความแตกต่าง
จากรายการอื่นๆ ดังนี้
1. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (Opportunity Cost : OPC) เป็นการนำ�เอา
ต้นทุนผันแปรทัง้ หมด (Total Variable Cost : TVC) มาคำ�นวณหาค่าเสียโอกาส
ในเงินลงทุน มีวิธีคำ�นวณ ดังนี้
		 OPC = TVC x t x r
โดยที่ OPC = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
		 TVC = ต้นทุนผันแปรทั้งหมด
		 t
= ช่วงเวลาของการผลิต
		 r
= อัตราดอกเบี้ย (ในที่นี้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้)
2. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (Depreciation assets : D) เป็นการคำ�นวณ
ค่าเสื่อมราคาต่อปี โดยใช้วิธีแบบเส้นตรง (Straight-line method)
		D

=

(BV -SV)
N

โดยที่ D
= ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
		 BV = มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างทรัพย์สิน
		 V
= มูลค่าซากของทรัพย์สินเมื่อหมดอายุการใช้งาน
				 (Salvage value)
		 N = จำ�นวนปี หรืออายุการใช้งานของทรัพย์สิน
หมายเหตุ : การคิดค่าเสือ่ มราคาพันธุส์ ตั ว์ ใช้สตู รเดียวกับค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ
มีสตั ว์บางชนิดทีก่ ารคำ�นวณแตกต่างกันเล็กน้อย ได้แก่ โคนม มีการแบ่งค่าใช้จา่ ย
ระหว่างลูกโค และนํ้านมดิบ อย่างละครึ่ง เนื่องจากได้ผลผลิต 2 ชนิด
วิธีคำ�นวณ ดังนี้
คำ�นิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร
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(BV-SV)
D =			
x
2

1
2

ในทางปฏิบัติ สศก. จะนำ�ช่วงอายุการผลิต (เดือน) ร้อยละการใช้งาน
ของทรัพย์สินในการผลิตพืชนั้นๆ มาพิจารณาด้วย
3. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพย์สนิ (Opportunity Investment : OPI)
เป็นการคำ�นวณค่าเสียโอกาสในเงินลงทุนต่อปี มีวิธีคำ�นวณ ดังนี้
(BV-SV)
		OPI =			
x r
2

โดยที่ OPI = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพย์สิน
		 BV = มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างทรัพย์สิน
		 SV = มูลค่าซากของทรัพย์สินเมื่อหมดอายุการใช้งาน
		 r
= อัตราดอกเบี้ย (ในที่นี้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้)
ในทางปฏิบัติ สศก. จะนำ�ช่วงอายุการผลิต (เดือน) ร้อยละการใช้งาน
ของทรัพย์สินในการผลิตพืชนั้นๆ มาพิจารณาด้วย
หมายเหตุ: การคิดค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในพันธุ์สัตว์ ใช้สูตรเดียวกับ
การลงทุนในทรัพย์สิน
4. การคิดลดของต้นทุนการผลิต ใช้เฉพาะไม้ผลไม้ยนื ต้น เป็นการคำ�นวณ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ปีแรก ถึงปีก่อนให้ผลผลิต หรือต้นทุนเฉลี่ย
ก่อนให้ผล และนำ�ไปปรับลดมูลค่าด้วยวิธตี วั ร่วมส่วนลด (Discount Factor : DF)
แล้วจึงนำ�ไปกระจายเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี ในทุกช่วงอายุที่ให้ผลผลิต ด้วยวิธี
(Capital Recovery Factor : CRF) ดังนี้
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		 4.1 หาค่า ตัวร่วมส่วนลด จากการคิดลด มาทอนค่าต้นทุนรวมทุกปี
ก่อนให้ผลผลิต ให้ไปเท่ากับจำ�นวนปีที่เก็บผลผลิตได้แล้ว และใช้อัตราดอกเบี้ย
ที่กำ�หนด โดยค่า DF คำ�นวณได้จากสูตร
		DF

=

1
(1+r)t

โดยที่ r
คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
		 t
คือ จำ�นวนปีคิดลด
หรือเปิดเทียบได้จากตารางค่า DF สำ�เร็จรูปของ J. Price Gittinger
		 4.2 หาค่า ตัวกอบกู้ทุน เพื่อนำ�ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตกระจายไป
ทุกปีของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปีเริ่มต้นเก็บเกี่ยวจนหมดอายุขัยทางเศรษฐกิจ
ของพืชนั้น โดยยางพารามีอายุขัยทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 22 ปี อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย
16 ปี โดยเทียบกับค่า CRF (Capital Recovery Factor) ที่ได้จากสูตร ดังนี้
		CRF =

r

1-

1
(1+r)k

โดยที่ r
คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
		 k
คือ จำ�นวนปี หรืออายุขัยของพืช
หรือเปิดเทียบได้จากตารางค่า CRF สำ�เร็จรูปของ J. Price Gittinger
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ที่มาของข้อมูล สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมที่ดิน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมแผนที่ทหาร
กรมประชาสงเคราะห์
สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำ�นักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย
การยางแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
นายวินิต อธิสุข
นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์

เลขาธิการสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รองเลขาธิการสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รองเลขาธิการสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รองเลขาธิการสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล

ผู้อำ�นวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร

กองบรรณาธิการ
นางสาวบุษยา ปิ่นสุวรรณ
นายนพปฏล สุทนต์
นายศุภกรณ์ พุทธินันท์
นางสาวกฤติกา นาคนาคม
นางสาวกาญจนา มาลัยกฤษณะชลี
นางสาวพนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี
นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช
นางสาวทรัสตรี จันต๊ะ
นางอารีย์ ธีระดำ�รงตระกูล
นางศิริรัตน์ แก้วก่า	
นางสาวศุภักษร วงศ์ใหญ่

นางสาวชิดชนก เล็กขาว
นายสุชาติ ผุแปง
นางสาวจตุพร นนทศิริ
นางสาวอัญญดา เพ็ญพร
นายอกนิษฐ์ กิ่งศักดิ์
นางสาวชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ
นางสาวสุรีพร ยองรัมย์
นางสาวกฤษณา ภู่เทพ
นางสาวพศิกา ไหมชู
นางสาวพรพรรณ อัมวงษ์
นางสาวอลิสา ชัยบัง
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ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายกิจษารธ อ้นเงินทยากร
นายอภิสิทธิ์ สิริเฉลิมกุล
นางสาวปณิฐี เกิดศิริ
รวมรวมและจัดทำ�โดย
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร		
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์ประเมินผล
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2870
โทรสาร 0 2561 2870
อีเมล์ prcai@oae.go.th
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