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คํานํา 

 

  โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริทกุโครงการมีบทบาทสําคญัอย่างยิงตอ่การ

พฒันาในด้านตา่งๆ  ได้แก่  ด้านแหลง่นํา  ด้านการเกษตร  ด้านสิงแวดล้อม  และด้านการสง่เสริม

อาชีพ  เป็นต้น   ซึงจะส่งผลให้ราษฎรในแต่ละภมิูภาคทีต้องประสบกับปัญหาต่างๆ  มีชีวิตความ

เป็นอยู่ทีดีขึน  ดังนันสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนืองมาจาก

พระราชดําริ  (สํานักงาน กปร.) จึงได้ดําเนินการ จัดทําตวัชีวดัโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ

เพือศึกษาความเปลียนแปลงทีเกิดขึนในแตล่ะด้าน และเป็นบรรทดัฐานในการวดัระดบัการพัฒนา

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริในด้านตา่งๆ  ตอ่ไป 

  สํานักงาน กปร. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการดําเนินโครงการ                 

อนัเนืองมาจากพระราชดําริให้บรรลเุป้าหมายตามแนวพระราชดําริ จึงได้ดําเนินการจดัทําตวัชีวดั

อย่างมีมาตรฐาน   โดยการระดมกําลงัความคิด ความรู้ และความสามารถจากผู้ทรงคณุวฒิุในแตล่ะ

สาขา  ร่วมกับกองติดตามประเมินผลเพือพิจารณาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาโครงการอนั

เนืองมาจากพระราชดําริ   ตลอดทังตวัชีวดัของประเทศ  เพือประมวลตวัชีวดัโครงการอนัเนืองมาจาก

พระราชดําริในแต่ละด้านให้ชัดเจน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา

โครงการฯ  การกําหนดนโยบาย     การวางแผนและเป็นข้อมลูในการติดตามประเมินผลการพฒันาใน

ด้านการพัฒนาทีดิน การพฒันาการเกษตร การพฒันาป่าไม้ การพฒันาแหลง่นํา  การพฒันาเศรษฐกิจ 

สงัคมและสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิต โดยจะดําเนินการนําร่องการรวบรวมติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการตา่ง ๆ  ภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ทงั  ศนูย์ เป็นอนัดบั

แรก  ก่อนทีจะนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละโครงการฯ อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันใน

อนาคต 

  ในการนี  สํานักงาน กปร.  ใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ และ

หน่วยงานทีเกียวข้องทีได้กรุณาให้ความร่วมมือ สนับสนนุทังกําลงักายและกําลงัสติปัญญาในการ

จัดทําเอกสารนีให้สําเร็จลลุ่วงด้วยดี และหวงัเป็นอย่างยิงว่า เอกสารฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน สนองพระราชดําริทีปฏิบตัิหน้าทีในการกําหนดนโยบาย วางแผนการติดตามประเมินผล

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริด้านการพฒันาการเกษตรทุกโครงการฯ ตลอดทังนักวิชาการ  

และผู้สนใจทวัไป 
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.  การกําหนดตวัชีวัดด้านการพฒันาการเกษตร 
 

ความสําเร็จของโครงการสามารถประเมินได้จากตัวชีวัดทีได้กําหนดขึนให้แก่

เป้าหมายของการพัฒนา  (Development  Objective)  วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project  

Purpose)    ผลผลิต  (Outputs)    กิจกรรม (Activities)  และทรัพยากร (Resources) ทีพิสจูน์ได้

เชิงรูปธรรม     ตวัชีวดัอาจระบุได้โดยปริมาณ (Quantity)    คุณลกัษณะ (Quality)  เวลา (Time)  

กลุม่เป้าหมาย (Target Group) และสถานที (Place)  ซึงจําเป็นต้องระบใุห้ชดัเจนทีสดุเท่าทีจะทํา

ได้ (วฒันา,2541) 

สิงทีเป็นเงือนไขทีทําให้การเพาะปลกูพืชและทําการเกษตรมีปัญหาก็คือทรัพยากร

ดิน  ในการปรับปรุงบํารุงและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเพือให้ดินมีความสามารถในการให้ผลผลิตสงู

และยงัยืนนนัอาจพิจารณาได้จากปัจจยัตา่งๆ  ทีเกียวกบัดินซึงมีผลตอ่การเจริญเติบโตของพืชและ

รักษาไว้ซึงความสามารถในการผลิตของดิน  ตัวชีวดัการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช

ทางด้านปฐพีวิทยาสามารถกําหนดโดยปัจจยั 3 ประการ คือ 
 

.  อนิทรียวัตถุ (Organic Matter) 

การรักษาอินทรียวตัถุในดินให้อยู่ในระดับเหมาะสมนับว่ามีความสําคัญ

มาก  เพราะทําให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึน  ลดการชะล้างพังทลายของดิน และมีผลต่อการ

สงวนนําและธาตอุาหารของพืชในดิน  ดินทีใช้ทําการเกษตรของประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิงดินใน                     

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีปริมาณอินทรียวตัถุตํามากคือ กวา่ครึงมีปริมาณอินทรียวตัถุไม่ถึง 1 %  

(ตารางที 1) 

 

ตารางที 1  ปริมาณอนิทรียวัตถุของดินในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

 

อินทรียวตัถ ุ จํานวนตวัอย่างดนิ ( % ) 

% เหนือ กลาง อีสาน ตะวนัออก ใต้ 

<1        11 9 57 28 4 

1-2        35 39 27 43 37 

2-3.5        20 26 12 8 30 

>3.5        34 26 4 11 29 

ทีมา : อภิรดี (2535) 

 

  ตวัชีวดัของอินทรียวตัถใุนดิน คือ ปริมาณ (Quantity)  ซึงจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์   ดินดีมีความ

อดุมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชจะต้องมีปริมาณอินทรียวัตถุ       



 

ไม่ตํากว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์  การเพิมเติมและ/หรือรักษาปริมาณอินทรียวัตถุของดินไว้ในระดับที

เหมาะสมสามารถทําได้โดยการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยพืชสด  เศษซากพืช  และการไถ

กลบตอซังพืช  เป็นต้น   ดงันัน  จึงไม่ควรทําลายทีมาของอินทรียวตัถุในดิน  โดยการเผาเศษซากพืช  

และ/หรือตอซงัพืช 
 

.    ธาตุอาหารพืช (Plant Nutrient) 

               พืชจะเจริญเตบิโตดีให้ผลผลิตสงูได้ต้องมีการดดูใช้ธาตอุาหารซึงได้มาจากดนิ  

ธาตอุาหารพืชทีสญูเสียไปจากดินและนําออกนอกพืนทีในรูปของผลผลิต  จําเป็นต้องมีการเพิมเติม

ให้กบัดินในรูปของปุ๋ ย  เพือการเห็นผลอย่างรวดเร็วการเพิมเติมธาตอุาหารพืชให้กบัดินนีกระทําได้โดย

การใส่ในรูปของปุ๋ ยเคมี   และ/หรือการใช้ปุ๋ ยแบบผสมผสาน  คือ การใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ย

อินทรีย์ และ/หรือปุ๋ ยชีวภาพ   จากตารางที 2  จะเห็นว่าความเป็นจริงนันการเกษตรของประเทศไทย  

โดยเฉพาะอย่างยิงในพืชไร่  มีการใช้ปุ๋ ยกันน้อยมาก  เมือเปรียบเทียบกับปริมาณธาตุอาหารทีพืช

นําไปใช้และถกูนําออกไปจากพืนทีเพาะปลกูในแตล่ะฤดปูลกู (Chaiwanakupt, 1986) 

 

ตารางที 2   ปริมาณธาตุอาหาร (N+P2O5+K2O) ทีพืชดูดใช้จากดินและทีใส่กลับคืนให้กับดินใน   

                รูปของปุ๋ยเคมี 

 

พืช ผลผลิต พืชดดูใช้ ใสก่ลบัคนื 

 (กก./ไร่) (กก./ไร่) (กก./ไร่) 

ข้าวโพด 304 18.08 0.16 

อ้อย 6,800 34.08 32.00 

มนัสําปะหลงั 1,920 27.84 2.08 

ถวัเหลือง 144 26.56 0.32 

ปอ 160 16.32 1.92 

ฝ้าย 192 14.24 0.16 

ทีมา : Chaiwanakupt (1986) 

 

   ตวัชีวดัของธาตอุาหารพืชในดิน คือ ปริมาณ (Quantity)  ซึงจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์

เช่นเดียวกับอินทรียวตัถุ  ดินทีมีความอดุมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชจะต้องมี

ปริมาณธาตอุาหารพืชตา่งๆ จํานวน 13 ธาตอุย่างครบถ้วน  ธาตอุาหารหลกัซึงพืชจําเป็นต้องใช้ใน

ปริมาณมาก คือ  ไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P)  และโพแทสเซียม (K)  จะต้องใส่ให้กับดินอย่าง

น้อยเท่ากบัปริมาณธาตอุาหารพืช  N-P2 O5-K2O ทีพืชดดูใช้จากดินและถกูนําออกไปจากพืนทีในรูป

ของผลผลิต ดินทีเหมาะสมในการปลกูพืชโดยทัวไป ควรมี P และ K ไม่น้อยกว่า 6 ppm P และ 30 



 

ppm K   ตามลําดบั สว่นไนโตรเจนจะได้จากอินทรียวตัถ ุคือปริมาณอินทรียวตัถเุป็นตวัชีวดัปริมาณ 

N ในดิน 
 

1.3   การชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion)  

              ดินทีมีเนือหยาบ เช่น ดินทรายร่วน หรือดินทราย ซึงเป็นเนือดินส่วนใหญ่

ของดินในโครงการพระราชดําริ มกัจะง่ายตอ่การถกูนําฝนทีตกลงมากดัเซาะกร่อนและถกูพดัพาไป

จากทีเดิม ซึงเรียกวา่การชะล้างพงัทลายของดิน ดินบนทีถกูชะล้างพงัทลายไปนีเป็นสว่นของดินทีมี

ความอดุมสมบรูณ์สงูสดุ ทังในแง่ของธาตอุาหารพืชและอินทรียวตัถุ ดงันันการป้องกนัการชะล้าง

พงัทลายของดินให้ได้ผล จึงเป็นสิงจําเป็นสําหรับการผลิตทียังยืนของดิน การใช้เทคโนโลยีในการ

อนุรักษ์ดินและนําต่าง ๆ  ทีมีอยู่อาจช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินลงได้บางส่วน 

นอกเหนือจากวิธีกลแล้ว การป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดินอาจทําได้อีกหลายรูปแบบ เช่น การ

ปลกูพืชโดยไมป่อกเปลือกหรือไมมี่การไถพรวนดิน (Na Nagara et al.,1986) การคลมุดินหรือปลกู

พืชคลมุดิน และการใช้หญ้าแฝกปลกูแทนแนวคนัดินในแนวระดบั  (ธวชัชยั  และคณะ, 2537)  เป็น

ต้น  ตารางที 3 ได้แสดงถึงสภาวะการชะล้างพังทลายของดินในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

(Anecksamphant, 1984) 
 

ตารางที 3   การชะล้างพังทลายของดินในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 

ภาค ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก รวม % 

 ------------------------------ ล้านไร่ -----------------------------------  

อีสาน 7.3 12.7 22.9 42.9 41* 

เหนือ 5.2 18.0 6.1 29.3 28* 

กลาง 3.1 12.5 8.6 24.2 37* 

ใต้ 11.0 0.5 0.4 11.9 27* 

รวม 26.6 43.7 38.0 108.3 34** 

ทีมา :  Anecksamphant  (1984) 

* เปอร์เซน็ต์ของพืนทีภาค 

** เปอร์เซน็ต์ของพืนทีประเทศ 

  

   ตวัชีวดัการชะล้างพังทลายของดิน คือ ปริมาณ/หน่วยพืนที/หน่วยเวลา ซึงโดยทัวไป    

จะบอกปริมาณเป็นตัน/ไร่/ปี  การจําแนกระดับการชะล้างของดินได้กําหนดไว้เป็น 4 ระดับ คือ           

น้อย (< 2 ตนั/ไร่/ปี) ปานกลาง (2-4 ตนั/ไร่/ปี) รุนแรง (4-24 ตนั/ไร่/ปี) และรุนแรงมาก (> 24 ตนั/ไร่/ปี) 

ดงันนัตวัชีวดัการชะล้างพงัทลายของดินทียอมรับได้ในระบบการเกษตรยงัยืน คือ < 2 ตนั/ไร่/ปี   



 

  อนึง นอกจากตวัชีวดัด้านปฐพีวิทยา ซงึประกอบด้วยอินทรียวตัถ ุธาตอุาหารพืช และ

การชะล้างพงัทลายของดินแล้ว ตวัชีวดัด้านการพฒันาการเกษตรทียงัยืน ยงัรวมถงึระบบการเกษตร 

แหลง่นํา สขุอนามยัและสขุอนามยัพืช  และเศรษฐกิจและการตลาด ตามรายละเอียดทีได้แสดงไว้ใน

ตารางที   

. คําอธิบายการจัดทาํตวัชีวัดในด้านการพฒันาการเกษตร (ตารางท ี ) 

    กิจกรรม ระบบการเกษตรแบบยงัยืน 

    ตัวชีวดั .  อินทรียวตัถ ุ

. ธาตอุาหารพืช 

. การชะล้างพงัทลายของดิน 

. ระบบการเกษตร 

. แหลง่นํา 

. ความปลอดภยัด้านอาหาร 

. เศรษฐกิจและการตลาด 

    ผลลัพธ์ จากตวัชีวดั  –   ผลลพัธ์  คือ  เกษตรยงัยืน 

  จากตวัชีวดั  –   ผลลพัธ์  คือ  เกษตรดีทีเหมาะสม 

  จากตวัชีวดั   ผลลพัธ์  คือ  สขุอนามยัของผู้ผลิตดีไมเ่ป็นมลพิษสิงแวดล้อม 

         พืชปลอดสารพิษ  ผู้บริโภคปลอดภยั 

  จากตวัชีวดั   ผลลพัธ์  คือ  ความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร  หรือผู้ผลิต 

     วธีิดาํเนินการ 
1. กําหนดแปลงตัวอย่าง 

แปลงตวัอย่างในแตล่ะศนูย์ศกึษาฯ ประกอบด้วย  แปลง  คือ 

1.1 ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ  ประกอบด้วย  

แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม ่ และแปลงของโครงการ

การใช้หญ้าแฝกในระบบการปลกูพืชแบบผสมผสาน  โดยกรมวิชาการเกษตร  ซงึ

อยู่ภายในสวนสมเดจ็  อ.ชะอํา  จ.เพชรบรีุ  ทงัสองแปลง 

1.2 ศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกลุทองอนัเนืองมาจากพระราชดําริ  ประกอบด้วย  แปลง

ทฤษฎีใหม ่ และแปลงยางพารา 

1.3 ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนืองมาจากพระราชดําริ  ประกอบด้วย  

แปลงทฤษฎีใหม ่ และแปลงมนัสําปะหลงัของกรมพฒันาทีดิน 

       .   ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนืองมาจากพระราชดําริ  ประกอบด้วย  

  แปลงนาข้าว  และแปลงขนนุร่วมกบัไม้สกั 



 

 

ตารางท ี    ตวัชีวัดด้านการพัฒนาการเกษตร 

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด / หน่วย ระยะเวลา ผลลัพธ์ หมายเหตุ 

ระบบการเกษตรแบบยังยืน 1. อินทรียวัตถุ     - เกษตรยงัยืน   

      1.1 อินทรียวตัถใุนดนิ   - สุ่มเก็บตวัอย่างดนิความลึกชนัไถพรวน  - ก่อนปลกูหรือหลงั     

    (15 ซม.) นําส่งห้องปฏิบตักิารวเิคราะห์ เก็บเกียวพืชทุกครัง     

    หาปริมาณอินทรียวตัถ ุ(เปอร์เซน็ต์)       

      1.2 การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์  - บนัทึกการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในรูปแบบตา่ง ๆ  - ทงัในและนอกฤดกูาล     

    (กก./ไร่) เช่น มลูสตัว์, ปุ๋ ยหมกั, ซากพืช       

    เป็นต้น       

  2. ธาตุอาหารพชื       - เกษตรยงัยืน   

      2.1 ธาตอุาหารพืชในดนิ  - สุ่มเก็บตวัอย่างดนิความลึกชนัไถพรวน  - ก่อนปลกูหรือหลงั    

    (15 ซม.) นําส่งห้องปฏิบตักิารวเิคราะห์หา เก็บเกียวพืชทุกครัง     

    ธาตอุาหารพืชตา่ง ๆ (เปอร์เซน็ต์หรือ ppm)       

      2.2 ธาตอุาหารพืชในผลผลิต  - สุ่มเก็บตวัอย่างผลผลิต เช่น ดอก ผล ต้น  - ขณะทําการ     

  ทีถกูนําออกไปจากพืนทีเพาะปลกู หรือใบ ทีถกูนําออกจากพืนทีส่งห้องปฏิบตักิาร เก็บเกียวผลผลิตทกุครัง     

   วเิคราะห์หาธาตอุาหารพืชต่าง ๆ  ทีถูกนําออก       

    จากพืนทีเพาะปลูก(เปอร์เซ็นต์หรือ ppm)       

      



 

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด / หน่วย ระยะเวลา ผลลัพธ์ หมายเหตุ 

        2.3 ธาตอุาหารพืชต่างๆ ทีใช้ -  บนัทกึปริมาณผลผลิตทีนําออกไป  - ขณะทําการ     

   ในรูปของปุ๋ ย จากพืนทีเพาะปลกู (กก./ไร่) เก็บเกียวผลผลิตทกุครัง     

 
 -   บนัทกึชนิดและปริมาณของปุ๋ ยทุกชนิด - ตงัแต่ปลกูจนกระทัง   - บอกสตูรปุ๋ ยเคมีและชนิด 

    ทีใช้  แล้วคํานวณออกมาเป็นธาตุ เก็บเกียว   ของปุ๋ ยอินทรีย์ / ชีวภาพทีใช้ 

    อาหารพืชต่างๆ ทีใช้ในแต่ละครัง    พร้อมค่าวิเคราะห์ และอตัรา 

    (กก./ไร่)     การใช้ปุ๋ ยทกุชนิด 

  3. การชะล้างพังทลายของดิน      - เกษตรยงัยืน  - พืนทีของโครงการ 

     3.1 การสญูเสยีหน้าดินและ - วดัปริมาณตะกอนดินทีถกูชะล้างพัด - วดัเป็นระยะ ๆ  ทกุแห่ง ควรมี 

 มาตรการวิธีการป้องกนั (ถ้ามี) พาออกไปจากแปลงเพาะปลกูโดยวิธี ตลอดช่วงฤดปูลกู ขนึอยู่  1. Soil Profile  

  การวัดของด้านการพฒันาทีดิน  กบัปริมาณและการ  Description 

  (ตนั/ไร่/ปี) กระจายของนําฝน  2. สมบติัทางเคมี และ 

  -  บนัทกึความลาดชนัของพืนท ี(เปอร์เซน็ต์)    กายภาพของดินใน 

  -  บนัทกึปริมาณและการกระจายของ   แต่ละระดับความลกึ 

  นําฝนในแต่ละช่วงทีมีการเก็บข้อมลู   หรือชนัดิน 

  ตะกอนดิน (มม.)    

      

      

      



 

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด / หน่วย ระยะเวลา ผลลัพธ์ หมายเหต ุ

    3.2 การสูญเสียธาตอุาหารพืช -  สุ่มเก็บตวัอยา่งหน้าดินส่ง - กอ่นฤดปูลูกหรือ   

 จากการชะล้างพังทลายของดิน ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์หาปริมาณ หลงัการเก็บเกียว   

  อินทรียวตัถแุละธาตอุาหาร    

  พืชต่าง  ๆ (เปอร์เซ็นต์ หรือ ppm)    

 4. ระบบการเกษตร  - ตลอดปี - เกษตรดีที - ให้ระบชุนิดพืช 

     4.1 ปลกูพืชเดียว - วดัจํานวนพืนที  (ไร่)  เหมาะสม (Good และสตัว์ในระบบ 

     4.2 ปลกูพืชคู่ - วดัจํานวนพืนที  (ไร่)  Agricultural  ทกุชนิด และวิธี 

     4.3 ปลกูพืชหมนุเวียน - วดัจํานวนพืนที  (ไร่)  Practice, GAP) การจัดการ  เช่น 

     4.4 ปลกูพืชแบบผสมผสาน - วดัจํานวนพืนที  (ไร่)   - ข้าวโพด 

     4.5 ปลกูพืชร่วมกบัการเลียง - วดัจํานวนพืนที  (ไร่) และ   - ข้าว 

 สตัว์(ระบุชือพืช สตัว์ และ จํานวนตวัต่อพืนทีทงัหมด   - การเลยีงเป็ด 

 การประมงในระบบทงัหมด)    กําจดัหอยเชอรี 

     4.6  เกษตรทฤษฎีใหม่ - วดัจํานวนพืนท ีในแต่ละกิจกรรม (ไร่)   ในนาข้าว 20 ตวั/ไร่ 

  และขนาดของอ่างเก็บนํา (ลกูบาศก์เมตร)   - การปลกูพืชหมนุเวียน 

     4.7  อืนๆ (ระบ)ุ -  ระบจํุานวนพืนทีของพืชและ/หรือ     ข้าวโพด - ถวัเหลอืง 

    จํานวนตวัของสตัว์ในระบบทงัหมด    -  ฯ ล ฯ 

      

      



 

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด / หน่วย ระยะเวลา ผลลัพธ์ หมายเหต ุ

 5. แหล่งนํา   - เกษตรดีที  - ใช้ข้อมูลด้านการ 

     5.1  ปริมาณและความต้องการ -  ปริมาณนําชลประทานทีมีอยู่ในพืนที - ช่วงฤดปูลกู เหมาะสม (Good พฒันาแหลง่นํา 

             นําชลประทาน (ลกูบาศก์เมตร/ปี)  Agricultural  

  -  ความต้องการนําชลประทานของระบบ - ช่วงฤดปูลกู Practice, GAP)  

  (มีนําชลประทานเพียงพอ มีนําชลประทาน    

  ไม่เพียงพอ หรือการเกษตรอาศัยนําฝน)    

     5.2 คณุภาพของนําชลประทาน -  ระบปุระเภทของแหลง่นํา  (นําประปา - ตลอดปี   

  นําบาดาล นําบ่อ หรือคลองชลประทาน)    

  - วดัคุณภาพของนําชลประทานทีใช้ - อย่างน้อย  3 ครังต่อปี   

  โดยวิธีการวัดของด้านการพฒันา (ต้นฤดูปลกู  กลางฤดูปลกู   

  แหลง่นํา และระยะการเก็บเกียว)   

 6. ความปลอดภัยด้านอาหาร    - เป็นความปลอดภัย 

 (Food Safety)    ของผู้บริโภค 

     .  สขุอนามัยและสขุอนามัยพืช -  การใช้สารเคมีป้องกนักําจัดศตัรูพืช  (ชนิด - มีการจดบนัทึกวัน  เวลาใน - สขุอนามยัของผู้  

  (Sanitary  and  Phytosanitary)    อตัราการใช้   วิธีการใช้   และการเก็บรักษา) การใช้ทกุครัง ตงัแต่เริม ผลิตดีและไม่เป็น  

             ปลกูจนเก็บเเกียว   พิษต่อสงิแวดล้อม  

 

 



 

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด / หน่วย ระยะเวลา ผลลัพธ์ หมายเหต ุ

  - สุม่ตวัอย่างผลผลติตรวจสอบสารพิษ - ก่อนการเก็บเกียว - ผลผลติปลอดภัย  

  ตกค้างเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ผลผลิต จากสารพิษ  

  MRL (Maximum Residue Limits)    

  -  สุม่ตรวจเชือจลุนิทรีย์ซึงเป็นทีมาของโรค - ก่อนการเก็บเกียว - ผลผลติปลอด  

  ในผลผลติ (อีโคไล และซัลโมเนลลา) โดย ผลผลิต เชือโรค  

  เฉพาะอย่างยิงพวกผกับริโภคสด  (กรณีมี    

  การใช้มูลสตัว์สดหรือนําหมกัชีวภาพ)    

  - สุม่ตรวจศตัรูพืชในผลผลติการเกษตร - ก่อนการส่งออก - ผลผลติปลอด  

  เพือไม่ให้มีศตัรูพืชต้องห้ามติดไปกบั  จากศตัรูพืช  

  ผลผลิต (ถ้ามีการสง่ออก)  ต้องห้าม  

 7. เศรษฐกิจและการตลาด   - ความอยู่ดีกินดี - ระบตุ้นทนุการ 

     7.1 ผลผลติพืชในระบบ - ชงันําหนักของพืชแต่ละชนิดในระบบ - หลงัการเก็บเกียว  ของเกษตรกร ผลิตและทีมา (ตาม 

   (กก./ไร่) และราคาต่อหน่วย (บาท/กก.)   ผลผลติ  หรือผู้ผลติ แบบบนัทกึข้อมลู 

     7.2 ผลผลติจากสตัว์/ประมงใน -  นบัจํานวนหรือนําหนกัสตัว์/ประมง - ตลอดปี  ต้นทนุการผลติ) 

 ระบบ  ทีผลติได้ (ตวัหรือ กก./พืนทีทงัหมด)    

   และราคาต่อหน่วย (บาท/ตวัหรือกก.)    

   7.3 ผลิตภัณฑ์จากพืช/สตัว์/ -  ชนิดและจํานวนของแต่ละผลติภัณฑ์ - ตลอดปี   

 ประมง  และราคาต่อหน่วยของผลติภัณฑ์    



 

1.5  ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนืองมาจากพระราชดําริ  ประกอบด้วย  แปลงหมอ่น  

และแปลงนาข้าวหมนุเวียน 

1.6  ศนูย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบนอนัเนืองมาจากพระราชดําริ  ไมมี่แปลงด้านการ

พฒันาการเกษตรในศนูย์ฯ 

 

2 การเกบ็บันทกึข้อมูล 

2.1 อนิทรียวัตถุ 

2.1.1  อินทรียวตัถใุนดนิ  เก็บตวัอย่างดินก่อนใสปุ่๋ ยทกุชนิด  และหลงัเก็บเกียวที 

        ระดบั ความลกึ  –   ซม.  เพือวิเคราะห◌์อินทรียวตัถ ุ

- แปลงนา  เกบ็ตวัอย่างดนิ  ถงุ  (สุม่เก็บกระจายให้ทวัทงัแปลง

ประมาณ  จดุ  แล้วคลกุเคล้าเข้าด้วยกนัแล้วแบ่งมา  กก.  ใสถ่งุ  เป็น

ตวัอย่างเพือการวิเคราะห์) 

- แปลงไม้ผล  ในพืนทีประมาณ  X 20 เมตร  ไร่ละ  ตวัอย่าง  ถ้ามีไม้

ผลหลายชนิด  เกบ็ดินชนิดละ  ต้น/  ตวัอย่าง  ต้นละประมาณ  จดุ  

นํามารวมกนัเป็น  ถงุ 

- แปลงผัก  ถ้าปลกูหมนุเวียน  ก่อนปลกูและหลงัเก็บเกียวทกุชนิด  เก็บ

ตวัอย่างดิน  ถงุ  (สุม่กระจายให้ทวัทงัแปลง) 

2.2 ธาตุอาหารพืช 

2.2.1 ธาตอุาหารพืชในดิน 

นําตวัอย่างดินจากข้อ . .  ตรวจวิเคราะห์ธาตอุาหารพืช 

2.2.2 ธาตอุาหารพืชในผลผลิตทีถกูนําออกไปจากพืนทีเพาะปลกู 

สุม่เก็บตวัอย่างผลผลิตพืชทกุชนิด  และทกุครังทีถกูนําออกไปจากพืนที  เพือ

วิเคราะห์ธาตอุาหารพืชตา่งๆ ทีถกูนําออกไปจากพืนทีเพาะปลกู 

2.2.3 ธาตอุาหารพืชตา่งๆ ทีใช้ในรูปของปุ๋ ย 

- บนัทึกปริมาณผลผลิตทีนําออกไปจากพืนทีเพาะปลกู (กก./ไร่) 

- บนัทึกชนิดและปริมาณของปุ๋ ยทกุชนิดทีใช้  แล้วคํานวณออกมาเป็นธาตุ

อาหารพืชตา่งๆ  ทีใช้ในแตล่ะครังในฤดปูลกู (กก./ไร่) 

2.3 การชะล้างพังทลายของดิน 

2.3.1 การสญูเสียหน้าดนิ 

- วดัปริมาณตะกอนดินทีถกูชะล้างพดัพาออกไปจากแปลงเพาะปลกู 

(ตนั/ไร่/ปี) 



 

- บนัทึกความลาดชนัของพืนที (%) 

- บนัทึกปริมาณ  และการกระจายของนําฝนรายวนัในแตล่ะช่วงทีมี

การเก็บข้อมลูตะกอนดิน (มม.) 

2.3.2 การสญูเสียธาตอุาหารพืชจากการชะล้างพงัทลายของดิน 

- สุม่เก็บตวัอย่างหน้าดนิ  –  ซม.  วิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวตัถ ุ 

และธาตอุาหารพืชตา่งๆ ก่อนและหลงัเก็บเกียว 

2.4 ระบบการเกษตร 

   . .   ระบบการเกษตร หรือระบบการปลกูพืชของแตล่ะศนูย์การศกึษาฯ มีความ

หลากหลายแตกตา่งกนัทงัในระบบและการจดัการ  การประเมินผลมีความ

จําเป็นต้องทราบข้อมลูวิธีการจดัการทกุอย่างในแตล่ะระบบทีใช้ 

        .  ปลกูพืชเดยีว 

        .  ปลกูพืชคู ่

        .  ปลกูพืชหมนุเวียน 

        .  ปลกูพืชแบบผสมผสาน 

        .   ปลกูพืชร่วมกบัการเลียงสตัว์ 

        .   เกษตรทฤษฎีใหม ่

        .   อืนๆ (ระบ)ุ 

  . .    รายละเอียดการบนัทกึข้อมลูตวัชีวดัระบบการเกษตร ประกอบด้วย 

        .  ชือพืช  พนัธ◌ุ◌์พืช 

         .  การเตรียมดิน/การปลกู  พืนทีปลกู 

        - วิธีเตรียมดนิ (ถ้าใสปุ่๋ ยอินทรีย์ในช่วงเตรียมดิน  บนัทึกชนิดและอตัราทีใช้ด้วย) 

                     -  ระยะปลกู 

         -  จํานวนเมลด็พนัธุ์/ต้นพนัธุ์ตอ่ไร่ 

         -  วิธีปลกู 

         .   การดแูลรักษา 

   -  การให้ปุ๋ ย (ทกุชนิด) 

ชนิด  อตัราทีใช้  และระยะเวลาทีใส ่(กก./ไร่) 

                     -  การให้นํา 

วิธีการให้นํา  ปริมาณ  เวลาทีให้  และจํานวนครังในช่วงฤดปูลกู 

                     -  การกําจดัวชัพืช 

วิธีการ  และเวลาทีดําเนินการ  ตลอดจนชนิดของสารเคมีทีใช้ (ถ้ามี) 



 

                    -   การป้องกนักําจดัศตัรูพืช (โรค และ/หรืออืนๆ) 

วิธีการ  และเวลาทีดําเนินการตลอดจนชนิดและอตัราของสารเคมีทีใช้ 

         .   การเก็บเกียว 

   -  วนัเก็บเกียว  อายเุก็บเกียว  พืนทีเก็บเกียว 

   -  วิธีการเก็บเกียว 

   -  ผลผลิตทีได้  และผลผลิตตอ่หน่วยพืนที (กก./ไร่) 

          .  อืนๆ  

   -  บนัทึกวนัทีปฏิบตัิงานในทกุเรือง 

   -  บนัทึกลกัษณะอาการพืชทีผิดปกติ  ทีเกิดจากโรค  แมลง  นํา  ธาตอุาหาร  

       พืช  หรืออืนๆ 

   -  ถ้าเป็นการปลกูพืชแบบระบบพืชแซม พืชร่วม หรือระบบเกษตรผสมผสาน 

       ให้ข้อบนัทึกตามข้อ -  ของพืชทกุชนิดทีปลกูในระบบ 

2.5 แหล่งนํา 

2.5.1 ปริมาณและความต้องการนําชลประทาน 

- ปริมาณนําชลประทานทีมีอยู่ในพืนที (ลกูบาศก์เมตร/ปี) ในช่วงฤดปูลกู 

- ความต้องนําชลประทานของระบบ (มีนําชลประทานเพียงพอหรือไม่

เพียงพอ  หรือทําการเกษตรอาศยันําฝน)  ในช่วงฤดปูลกู 

2.5.2 คณุภาพนําชลประทาน 

- ระบปุระเภทของแหลง่นํา 

- วดัคณุภาพของนําทีใช้ 

2.6 ความปลอดภัยด้านอาหาร 

. .   สขุอนามยัและสขุอนามยัพืช 

- บนัทึกวนัเวลาในการใช้สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชทกุครังตงัแต่

เริมปลกูจนเก็บเกียวพร้อมทงัระบชุนิด อตัราการใช้ วิธีการใช้  และ

การเก็บรักษาสารเคมีด้วย 

- สุม่ตวัอย่างผลผลิต (ขณะเก็บเกียว) ตรวจสารพิษตกค้าง และ/หรือเชือจลิุนทรีย์ 

       ทีเป็นสาเหตขุองโรคในผกับริโภคสดทีใช้นําหมกัชีวภาพและมลูสตัว์สด 

2.7 เศรษฐกิจและการตลาด 

2.7.1  ผลผลิตพืชในระบบ 

- ชงันําหนกัของพืชแตล่ะชนิดในระบบ (กก./ไร่)  และราคาตอ่หน่วย(บาท/กก.) 

2.7.2   ผลิตภณัฑ์จากพืชและสตัว์ (ถ้ามี)  



 

แบบฟอร์มการบันทกึ 

     

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด / หน่วย ระยะเวลา ผลลัพธ์ หมายเหต ุ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

. คําแนะนําการเตรียมตวัอย่างพชืเพอืการวิเคราะห์และจดัเก็บข้อมูล 

  ในการเก็บข้อมลูและตวัอย่างพืชเพือใช้ในการวิเคราะห์ และนําผลการวิเคราะห์พืชที

ได้ไปประเมินผลทางวิชาการ ผลการประเมินทีได้จะนําไปใช้เป็นตวัชีวดัของความยงัยืนในด้านการ

พฒันาการเกษตรตอ่ไป ก่อนอืนควรจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีวา่พืชทวัไปนนั จะดดูกินอาหารธาตุ

พืช รวมทงัสารทีเป็นพิษหรือแร่ธาตทีุละลายอยูใ่นสารละลายดิน (Soil Solution) เมือสารเหลา่นีเข้า

ไปอยู่ในพืชจะเปลียนรูปจากสภาพเดิมหรือยงัคงอยูใ่นสภาพเดิมก็ได้ พวกทีเปลียนจากสภาพเดิมเป็น

สารประกอบอินทรีย์ตา่ง ๆ เช่น กรดอะมิโน โปรตนี ไฟติน คลอโรฟิลด์ และเอน็ไซม์ตา่ง ๆ เป็นต้น 

และพวกทียงัคงสภาพเดิมไมเ่ปลียนแปลง เชน่ ไออนและโมเลกลุของสารหรือแร่ธาตตุา่ง ๆ ดงักลา่ว 

เช่นเดยีวกบัทีละลายอยู่ในสารละลายดิน เช่น ไนเตรท (NO-
3) แอมโมเนียม (NH+

4) ไดไฮโดรเจน

ฟอสเฟท (H2PO- ) และโพแทสเซียมไอออน (K+) เป็นต้น 

  พวกหลงันี จะอยูใ่นนําภายในเซลส์ (Cell Sap) ของพืช สารทงัสองพวกนี จะสะสม

อยู่ในพืช กระจายกนัอยู่ตามสว่นตา่ง ๆ ของพืช จึงเป็นเหตผุลทีเชือได้วา่ ถ้าในดินมีธาตอุาหารในรูปที

เป็นประโยชน์ตอ่พืชอยูเ่ป็นจํานวนมาก กย็่อมจะมีธาตอุาหารชนิดนนัอยู่ในพืชเป็นปริมาณมากด้วย 

ดงันนั การวิเคราะห์พืชจึงสามารถใช้ในการประเมินระดบัความอดุมสมบรูณ์ของดินได้ 

  การวิเคราะห์ปริมาณธาตอุาหารจากสว่นของพืชทีเหมาะสม หรือทีเรียกวา่ “Plant 

Tissue Analysis” จะบอกถึงปริมาณธาตอุาหารทีเป็นประโยชน์ตอ่พืชในดินขณะทีวิเคราะห์ วา่มีมาก

น้อยเพียงพอกบัความต้องการของพืชหรือไม ่ โดยเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานทีได้กําหนดไว้สําหรับ

พืชแตล่ะชนิด 

  สว่นการวิเคราะห์พืชทงัต้น หรือเฉพาะสว่นใดสว่นหนึงโดยเฉพาะเป็นวิธีการ

วิเคราะห์เพือทีจะได้ทราบถึงปริมาณอาหารธาตทีุสะสมอยู่ในพืชทงัต้น หรือเฉพาะสว่นนนัตงัแตพื่ช

เริมงอกมาจนถึงขณะทีเก็บตวัอย่าง ปริมาณธาตอุาหารทีวิเคราะห์ได้นีนําไปใช้ประเมินปริมาณการ

สญูเสียธาตอุาหารพืชทีติดไปกบัสว่นของพืชทีเกบ็เกียวออกไปจากดนิได้ ทงันีจะต้องมีวิธีการเก็บและ

การเตรียมตวัอย่างทีถกูต้อง ตามคําแนะนําการเตรียมตวัอย่างพืชเพือการวิเคราะห์และจดัเก็บข้อมลู

เลม่นี 

.  วัตถุประสงค์ของการเกบ็ตัวอย่างพืชเพือการวเิคราะห์ 

เพือให้ทราบถึงวิธีการเกบ็และเตรียมตวัอย่างพืชในการวิเคราะห์  และใช้ผลการวิเคราะห์ไป

ประเมินปริมาณการสญุเสียธาตอุาหารพืชทีติดไปกบัสว่นของพืชทีเก็บเกียวออกไปจากพืนทีในรูปของ

ผลผลิต  และปริมาณธาตอุาหารพืชทีจะต้องเพิมเติมกลบัสูด่ินในรูปของปุ๋ ย  เพือรักษาความสมดลุไว้

ให้ระบบการผลิตมีความยงัยืน 

.  การเกบ็ตัวอย่างพืชและขันตอนการเตรียมตัวอย่าง 

            . .  ควรสุม่ตวัอย่างพืชสว่นทีนําออกไปจากพืนทีในรูปของผลผลิตทนัทีหลงัการเกบ็เกียว 



 

 . .  ต้องสุม่เก็บจากผลผลิต และ/หรือสว่นของพืชทีต้องนําออกไปจากพืนที และ

ต้องเป็นตวัแทนทีดีของผลผลิตพืชโดยรวม ให้นําเอาตวัอย่างใสใ่นถงุกระดาษหรือถงุผ้า พร้อมทงัระบุ

หมายเลขหรือรหสั และมีรายละเอียดของตวัอย่างแนบมาตา่งหาก เช่น ชนิดพืช พนัธุ์ อาย ุ สถานที 

(โครงการ) วนัทีเก็บและสง่ตวัอย่าง ชือผู้สง่ และหน่วยงานทีสง่ เป็นต้น แล้วนําสง่ห้องปฏิบตัิการ

ภายใน  ชวัโมง 

 . .  การเก็บรักษาตวัอย่างพืช กรณีทีไมส่ามารถสง่ตวัอย่างได้ภายใน  ชวัโมง 

ควรเก็บตวัอย่างทีบรรจอุยูใ่นถงุกระดาษหรือถงุผ้าไว้ในตู้เย็น หรือภาชนะทีมีอณุหภมิูตําประมาณ  

องศาเซลเซียส เพือลดการหายใจและกิจกรรมตา่งๆ ของเอนไซม์ในพืชตวัอย่างหรือให้เกิดน้อยทีสดุ 

หากใสต่วัอย่างในถงุพลาสติกควรเจาะรูให้นําระเหยได้ และไมค่วรปิดปากถงุเพราะตวัอย่างอาจเน่า

เสียได้ 

 . .  จํานวนหรือปริมาณตวัอย่างผลผลิตทีเก็บเพือการวิเคราะห์ธาตอุาหารพืช 

  . ผลไม้ขนาดเลก็ เช่น พทุรา ลําไย องุ่น และสตรอเบอรี ตวัอย่างละ -  

กิโลกรัม  

  . ผลไม้ขนาดกลาง เช่น ส้มเขียวหวาน มะมว่ง และแอปเปิล ตวัอย่างละ -

 กิโลกรัม 

  . ผลไม้ขนาดใหญ่ เช่น มะละกอ และสบัปะรด ตวัอย่างละ  กิโลกรัม (แต่

จะต้องไมน้่อยกวา่  ผล) สําหรับกล้วยให้เลือก  ลกู (เกบ็ติดแกนเครือ) จากแตล่ะเครือรวมกนั 

ตวัอย่างละ -  กิโลกรัม  

 . พืชไร่ประเภทข้าวโพด ข้าว ข้าวฟ่าง และถวั ตวัอย่างละ -  กิโลกรัม  

  . พืชประเภทหวั ตวัอย่างละ -  กิโลกรัม 

  . พืชประเภทกินใบ ตวัอย่างละ  กิโลกรัม 

.  การจัดเกบ็ข้อมูลด้านการพัฒนาการเกษตร 

ข้อมลูทีนํามาใช้ในการจดัทําตวัชีวดัด้านการพฒันาการเกษตรเทา่ทีต้องใช้เป็นชดุข้อมลู

ขนัต้น (Minimum Data Set) ในแตล่ะศนูย์ศกึษาฯ มีความเหมือนและแตกตา่งกนัตามประเภทของ

แปลงทีได้คดัเลือก เช่น ข้อมลูพืช ดนิ นํา และการจดัการ ดงัรายละเอียดในตารางผนวกที -   

 

. วิธีการส่งรายงาน 

ให้หน่วยงานทีรับผิดชอบตวัชีวดัด้านการพฒันาการเกษตร สง่ผลการเกบ็ข้อมลูตา่ง ๆ ให้

ศนูย์ศกึษาฯ นนั ๆ เพือพิจารณากลนักรอง สรุปรวบรวม แล้วสง่กลบัมายงักองติดตามประเมินผล 

สํานกังาน กปร. จํานวน  ไตรมาส ในระยะเวลาทกุ  เดือน โดยกรอกข้อมลูตามแบบฟอร์มตวัชีวดั

ด้านการพฒันาการเกษตรและแบบบนัทกึต้นทนุการผลิต 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางผนวกที    ข้อมูลพืชแต่ละชนิดทีปลูกในแปลงตัวอย่าง 

 

แปลง

ตวัอย่าง 

ชนิดพืช วนัปลกู 

(ว/ ด/ ป) 

พืนทีปลกู 

(ม  / ไร่) 

ระยะปลกู 

(ซม./ม.) 

จํานวนต้น 

ต่อหน่วย พ.ท. 

วนัเก็บเกียว 

ว / ด / ป 

ผลผลิตรวม 

(กก./ไร่) 

ตวัอย่างพืชเพือการวิเคราะห์ หมายเหตุ 

นน. ก่อนอบ 

(กก.) 

นน. หลงัอบ 

(กก.) 

ความชืน 

(%) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

ตารางผนวกที   ข้อมูลค่าวิเคราะห์ตัวอย่างพืช (mg/kg) 

 

แปลงตวัอย่าง ชนิดพืช N P K Ca Mg S โลหะหนกั (ระบ)ุ หมายเหตุ 

   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



 

 

ตารางผนวกที   ข้อมูลดินและค่าวิเคราะห์ดินในแปลงตัวอย่าง 

 

แปลงตวัอย่าง ชนิด/ชดุดิน ความลาดชนั 

(%) 

ตะกอนดิน 

(กก./ไร่) 

ความหนาหน้าดิน

(ซม.) 

อินทรียวตัถุ 

(%) 

ความหนาแน่นรวม 

(กรัม/ซม ) 

ความชืนดิน (% wt.) หมายเหตุ 

-  -  ปลกู เก็บเกียว 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

 

ตารางผนวกที   ข้อมูลด้านคุณภาพนําชลประทาน 

 

แปลงตวัอย่าง ว/ด/ป pH EC 

(dS/m) 

TDS 

(g/l) 

Sal 

(g/l) 

DO 

(mg/l) 

Pollutant Element (mg/l) หมายเหตุ 

Cu Cr Cd Mn Zn Pb NO3
- N  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

 

ตารางผนวกที     ข้อมูลการเขตกรรมและการดูแลรักษาพืชแต่ละชนิดในแปลงตัวอย่าง 

 

แปลงตวัอย่าง ชนิดพืช อตัราปุ๋ ยทีใช้ (ระบชุนิดและอตัราการใช้) การใช้สารเคมีป้องกนักําจดัโรคแมลง / การกําจดัวชัพืช / การให้นําชลประทาน 3/ หมายเหตุ 

ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยชีวภาพ มี ไม่มี อืนๆ (ระบ)ุ มี ไม่มี มี ไม่มี 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
/  ถ้ามีให้ระบชุนิดสารเคมีและอตัราการใช้  /  ถ้ามีให้ระบวิุธีการกําจัด  3/  ถ้ามีให้ระบปุริมาณและวิธีการให้นําชลประทานทีใช้ 

 



 

แบบบันทกึข้อมูลต้นทุนการผลิต 

ชือพืช .................................................................................    

พืนทีปลกู....................................................................ไร่ วนัปลกู.....................................  

พืนทีเก็บเกียว ...........................................................ไร่ วนัเก็บเกียว.............................  

ผลผลติรวม ..........................................................กิโลกรัม ผลผลติเฉลีย............................................... กิโลกรัม/ไร่ 

รายการ จาํนวนเงิน (บาท) เฉลียต่อไร่ (บาท) หมายเหตุ 

ต้นทุนผันแปร        

1 ค่าแรงงาน       

  - ค่าเตรียมดิน       

  - ค่าเตรียมพนัธุ์และค่าปลกู       

  - ค่าใสปุ่๋ ย       

  - ค่าฉีดพน่สารป้องกนักําจดัโรคและแมลง       

  - ค่าฉีดพน่สารป้องกนักําจดัวชัพืช       

  - ค่าให้นํา       

  - ค่าเก็บเกียว       

  - ค่าใช้จ่ายหลงัเก็บเกียว       

  - ค่าดูแลรักษาอืน ๆ (ระบ)ุ       

2 ค่าวสัด ุ       

  - ค่าเมลด็พนัธุ์/ค่าพนัธุ์       

  - ค่าปุ๋ ยเคมี       

  - ค่าปุ๋ ยคอก       

  - ค่าปุ๋ ยหมกั       

  - ค่าปุ๋ ยอินทรีย์อืน ๆ (ระบ)ุ       

  - ค่าสารเคมีป้องกนักําจดัโรคและแมลง       

  - ค่าสารเคมีป้องกนักําจดัวชัพืช       

  - ค่านํามนัเชือเพลงิและหลอ่ลืน       

  - ค่าอุปกรณ์และวสัดุการเกษตรอืน ๆ (ระบ)ุ       

3 อืน  ๆ       

  - ค่าซอ่มแซมอุปกรณ์การเกษตร       

  - ค่าดอกเบียและค่าเสียโอกาสเงินลงทนุ       

  - ค่าใช้จ่ายอืน ๆ (ระบ)ุ       

ต้นทุนคงที       

  - ค่าภาษีทีดิน  ค่าเช่าทีดิน หรือค่าใช้ทีดิน       

 - ค่าเสือมเครืองมือและอุปกรณ์การเกษตรอืน ๆ     

   (ระบ)ุ        

ต้นทุนรวม       

ต้นทุนต่อกโิลกรัม       

ราคาผลผลติต่อกโิลกรัม       

รายได้         

รายได้สุทธ ิ       



 

 

 

 

ตัวอย่างการบันทกึบัญชีสมุดบันทกึรายรับ-รายจ่าย  (นางส้ม  ผวิงาม) 

วัน/เดือน/ปี รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

 รายการ 
จาํนวนเงิน 

(บาท) 

รายการ จาํนวนเงิน 

(บาท) 

 

1   พ.ค. 44   จ่ายค่าวสัดแุละค่าแรงงาน   

   ทําบ่อเลียงกบพร้อมอุปกรณ์ 10,000  

5 พ.ค. 44   ซือเครืองสบูนํา 3,000  

5 พ.ค. 44   ซือวสัดทํุาทุ่นลอยบ่อเลียงกบ 700  

10 พ.ค. 44   ซือลกูกบ จํานวน 400 ตวั 800  

10 พ.ค. 44   ซืออาหารกบ 400  

20 พ.ค. 44   จ่ายค่าไถทีปรับเป็น   

   แปลงผกัสวนครัว 1,000  

27 พ.ค. 44   ซือพนัธุ์ผกัสวนครัว 500  

27 พ.ค. 44   ซือปุ๋ ยบํารุงดิน 300  

27 พ.ค. 44   ซือยาปราบศตัรูพืช 200  

รวมรายรับเดือนพฤษภาคม - รวมรายจ่ายเดือนพฤษภาคม 16,900  

8 ม.ิย. 44   ซืออาหารกบ 500  

8 ม.ิย. 44   จ่ายค่าไฟฟ้า 160  

รวมรายรับเดือนมถุินายน - รวมรายจ่ายเดือนมถินุายน 660  

12 ก.ค. 44   ซืออาหารกบ 600  

รวมรายรับเดือนกรกฎาคม - รวมรายจ่ายเดือนกรกฎาคม 600  

5 ส.ค. 44   ซืออาหารกบ 700  

5 ส.ค. 44 ขายผกัสวนครัว 31 กิโลกรัม 500    

10 ส.ค. 44 ขายผกัสวนครัว 35 กิโลกรัม 550    

20 ส.ค. 44 ขายผกัสวนครัว 43 กิโลกรัม 600    

25 ส.ค. 44 ขายผกัสวนครัว 42 กิโลกรัม 600    

 รวมรายรับเดือนสิงหาคม 2,250 รวมรายจ่ายเดือนกรกฎาคม 700  

8 ก.ย. 44 ขายผกัสวนครัว 45 กิโลกรัม 650    

8 ก.ย. 44 ขายกบเนือ 246 กิโลกรัม 19,750    

8 ก.ย. 44 ขายผกัสวนครัว 50 กิโลกรัม 700    

   จ่ายดอกเบยีเงนิกู้  1,035  

รวมรายรับเดือนกันยายน 21,055 รวมรายจ่ายเดือนกันยายน 1,035  
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