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คูมือการจัดเก็บขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตร 
 

ความหมายและคําจํากัดความ 
เกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึง การใชท่ีดินเพาะปลูกพืชตางๆ รวมท้ังการเลี้ยงสตัว การประมง และการทําปาไม 
เกษตรกรรมแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 
1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เชน การทํานา การทําสวนผลไม การทําไร การปลูกพืชไมใชดิน เปนตน 
2. ปศุสัตว หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวบนบก เชน การทําฟารมปศสุัตว การทําฟารมโคนม การทําฟารมหมู 

การทําฟารมสัตวปก การทําฟารมแกะ เปนตน  
3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางนํ้า เชน การเลีย้งสัตวหรือพืชนํ้า การจับสตัวนํ้า เปนตน 
4. การปาไม หมายถึง การประกอบอาชีพเก่ียวกับปา เชน การปลูกปาไมเศรษฐกิจ การนําผลผลิตจากปามาแปรรูปให

เกิดประโยชน เปนตน 
เครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) หมายถึง เครื่องจักรท่ีใชในภาคเกษตรกรรมเก่ียวกับพืชและสัตว 

ท้ังท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทุนแรง การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การเพ่ิมคุณภาพ การแปรสภาพผลผลิตเกษตร และการ
สนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทดานการใชงานในภาคเกษตรกรรมของประเทศเปนสําคัญ 

เครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับพืชสามารถจําแนกออกได ๒ ประเภท คือ เครื่องจักรกลการเกษตรกอนการเก็บเก่ียว 
(Pre-harvest Farm Machinery) และเครื่องจักรกลการเกษตรหลังการเก็บเก่ียว (Post-harvest Farm Machinery) 

ท้ังน้ีในการจัดทําฐานขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตร จะมีการแบงประเภทเครื่องจักรกล ออกเปน 5 ประเภท ตาม
ลักษณะการใชงาน ดังน้ี 

1. เตรียมดิน/เตรียมสถานท่ีเลี้ยง 
2. เพาะปลูก/เพาะเลี้ยง  
3. ดูแล/บํารุงรักษา  
4. เก็บเก่ียวผลผลิต  
5. ขนสง/คัดแยก/คัดขนาด  

 
 

 
 

ภาพแสดงเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร 
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ระบบขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตร 
ในการจัดเก็บขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตร เขาสูระบบ จําเปนท่ีจะตองกําหนดรูปแบบของขอมูลใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและแบงหมวดหมูของขอมูล ท้ังน้ีจะมีการแบงประเภทเฉพาะเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตาม
กลุมเครื่องจักรกล ประเภทของการทําเกษตรกรรม ลักษณะการใชงาน ตามขนาดของเครื่องจักรกล ดังตอไปน้ี 

 
1. ขอมูลกลุมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

  กอนทําการเลือกช่ือเครื่องจักรกล เพ่ือทําการบันทึกขอมูล จะตองทําการเลือกกลุมเครื่องจักรกลการเกษตร 
กอน โดยกลุมเครื่องจักรกลการเกษตร แบงออกเปน 2 กลุมดังน้ี 

1. เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/ยานพาหนะ ไดแกเครื่องจักรกลท่ีมีการเคลื่อนท่ีในขณะทํางาน เชน รถไถ, รถ
แทรกเตอร, รถขุด, รถตัดหญา เปนตน 

2. เครื่องมือ/เครื่องทุนแรง ไดแกเครื่องจักรกลท่ีทํางานอยูกับท่ี หรือเครื่องจักรกลท่ีจะตองใชแรงงานคนใน
การเคลื่อนท่ี เชน เครื่องตัดหญาแบบสะพาย, เครื่องรีดนม, เครื่องสูบนํ้า เปนตน 

 
2. ขอมูลชื่อเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

ไดแกช่ือเรียกเครื่องจักรกล ท่ีปรากฏในรายการของโปรแกรมระบบ จํานวน 33 รายการ แบงเปนกลุม
เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ีจํานวน 23 รายการ และเครื่องมือ/เครื่องทุนแรง จํานวน 11 รายการ โดยผูใชงานจะตองทําการเลือกจาก
รายการท่ีปรากฏ และหากไมมรีายการอยูในตัวเลือกของระบบ ผูใชงานจะตองทําการแจงใหผูดูแลระบบทําการบันทึกขอมูล
รายการกอน จึงจะสามารถทําการบันทึกรายการดังกลาวได  

 
3. ขอมูลคุณลักษณะเพ่ิมเติม 

คุณลักษณะเพ่ิมเตมิ เปนการอธิบายละเอียดเก่ียวกับเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร ใหมีความชัดเจน หรือ
เปนการระบุเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตรใหมคีวามละเอียดมากข้ึน เชน หมายเลขทะเบียน, ยี่หอ, รุน, สี หรือช่ือเรียกเฉพาะ
ของเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตรน้ันๆ   

 
4. ขอมูลจํานวนเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

ในระบบขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตร จะกําหนดใหมีการบันทึกรายการเครื่องจักรกลการเกษตร ไดเพียง 1
รายการเทาน้ัน หากมีการสํารวจพบเครื่องจักรกล/อุปกรณ ท่ีเหมือนกันเกินกวา 1 รายการ ผูใชงานจะตองทําการบันทึกขอมูล
เครื่องจักรกล/อุปกรณ ตามจํานวนท่ีสํารวจพบ เชน สํารวจพบเครือ่งสูบนํ้า จํานวน 2 เครื่อง ก็จะตองทําการบันทึกขอมูลเปน 2 
รายการ ท้ังน้ีเพ่ือเปนการประหยดัเวลา ผูใชงานสามารถทําการ Copy ขอมูลดังกลาวไดจากเมนูระบบ 

 
5. ขอมูลประเภทของการทําเกษตรกรรม 

  ประเภทการทําเกษตรกรรม แบงไดดังน้ี 
1. กสิกรรม  
2. ปศุสัตว  
3. ประมง  
4. ปาไม  

 
6. ขอมูลผลผลิตทางการเกษตร 

ผลผลติทางการเกษตร ใหใสขอมลูเปนช่ือพืช สัตว หรือผลผลิตท่ีได เชน ขาว ขาวโพด สุกร นํ้านมโค เปนตน 
โดยในระบุจะทําการสามารถกรอกขอมูลไดมากกวา 1 รายการ โดยแตละรายการ ใหทําการเวนวรรค หรือคั่นขอมูลดวย
เครื่องหมาย  ,  ท้ังน้ีเพ่ือความเปนมาตรฐานเดียวกันในการบันทึกขอมูล และทําใหเกิดความสะดวกในการจัดทําระบบรายงานท่ีจะ
จัดทําข้ึนภายหลังจากการจัดเก็บขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87
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7. ขอมูลประเภทการใชงานของเคร่ืองจักรกลการเกษตร  
  ประเภทเครื่องจักรกลทางการเกษตร จะพิจารณาจากลักษณะการใชงานของอุปกรณการเกษตรน้ัน ๆ โดยแบง
ประเภทของเครื่องจักรกลการเกษตร ไดดังน้ี 

1. เตรียมดิน/เตรียมสถานท่ีเลี้ยง 
2. เพาะปลูก/เพาะเลี้ยง 
3. ดูแล/บํารุงรักษา 
4. เก็บเก่ียวผลผลิต 
5. ขนสง/คัดแยก/คัดขนาด (นับเฉพาะใชในพ้ืนท่ีเพาะปลูก/เพาะเลี้ยง หรือขนยายออกจากพ้ืนท่ี)  

 
8. ขอมูลลักษณะการทํางานของเคร่ืองจักรกล/อุปกรณการเกษตร 

  ขอมูลลักษณะการทํางานของเครือ่งจักรกล/อุปกรณการเกษตร ใหพิจารณาจากการอุปกรณสวนควบท่ีจะตอง
ติดตั้งเพ่ิมเติมกับเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร เพ่ือใชประกอบการใชงานท่ีมากกวา 1 ประเภท ตามขอ 7  โดยขอมูลในสวนน้ี
จะสามารถสํารวจพบกับเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีสามารถใชงานไดมากกวา 1 ประเภทงาน เชน รถแทรกเตอรเอนกประสงค, 
เครื่องพนหวานอเนกประสงค ใหทําการเลือกลักษณะการทํางานของเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร ไดดังน้ี 

1. ไมสามารถติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเตมิ  
2. สามารถติดตั้ง/เปลี่ยนแปลงอุปกรณไดตามการใชงาน 

 
9. ขอมูลขนาดของเคร่ืองยนต 
 ขนาดเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร ใหพิจารณาจากของเครื่องยนต โดยมีหนวยนับเปนแรงมา 

 
10. ขอมูลประสิทธภิาพในการทํางานของเคร่ืองจักรกล/อุปกรณการเกษตร 

ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร ใหจะมีเกณฑนับตามพ้ืนท่ีการทํางาน/
ปริมาณ/ความจุ ตามขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารแนบ ตัวอยางเชน ..........ไร/วัน ..........ตัน/วัน ..........กิโลกรัม/วัน .......... 
ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ท้ังน้ี ประมาณการ 1 วัน เทากับจํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวันท่ี 8 ช่ัวโมง 

 
11. ขอมูลปท่ีจัดซ้ือ/ไดรับมาใชงาน 

ขอมูลปท่ีจัดซื้อ/ไดรับมาใชงาน จะใหทําการกรอกเฉพาะป พ.ศ. ท่ีไดรับเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตรมา 
 
12. ขอมูลแหลงเงินทุนท่ีใชใจการจัดซ้ือ/ไดรับ 

แหลงเงินทุนท่ีใชใจการจัดซื้อ/ไดรบั ใหระบุตามตัวเลือกท่ีกําหนดให กรณีท่ีแหลงเงินทุนไมปรากฏในตวัเลือก 
ใหระบุเปน อ่ืนๆ  

1. งบประมาณ กสส. 
2. MIYAZAWA 
3. เงิน คชก. 
4. กองทุน กพส.  
5. ASPL 
6. ทุนสหกรณ 
7. งบประมาณจังหวัด 
8. อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................... 

 
13. ขอมูลสภาพการใชงานของเคร่ืองจักรกล/อุปกรณการเกษตร  

สภาพการใชงานของเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร ใหพิจารณาจากสภาพการใชงานในปจจุบัน ดังน้ี 
1. ใชงานได 
2. ชํารุด 
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14. ขอมูลการใชประโยชนของเคร่ืองจักรกล/อุปกรณการเกษตร 
การใชประโยชนของเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร ใหพิจารณาจากชวงระยะเวลาการใชงานของ

เครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตรน้ัน ๆ ตามตัวเลือกตอไปน้ี 
1. ใชตลอดป 
2. ใชตามฤดูกาล 
3. ไมมีการนําไปใชประโยชน 

 
15. ขอมูลการใชงานโดยเฉลี่ยใน 1 ป 

การใชงานโดยเฉลี่ยตอปใหทําการกรอกขอมูลจํานวนวันท่ีมีการใชงานเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร โดย
เฉลี่ยในแตละป 
 

16. ขอมูลการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล/อุปกรณการเกษตร 
การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร ใหพิจารณาจากความสามารถในการบํารุงรักษาของ

สหกรณน้ันๆ เชน มีบุคลากรดูแลบํารุงรักษา หรือมเีครื่องมือหรือสถานท่ีสําหรับบํารุงรักษา ตามตัวเลือกตอไปน้ี 
1. ซอมแซมเอง 
2. จางซอม 

 
 
ขอบเขตการจัดเก็บขอมูล/แนวทางการจัดเก็บ 

1. ใหจัดเก็บขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีอยูในความรับผิดชอบของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยเครื่องจักรกล
การเกษตรดังกลาว จะตองมีไวเพ่ือใชงานดานเกษตรกรรมของสหกรณ หรือมีไวเพ่ือใหบริการใหกับสมาชิกหรือ
เกษตรกรท่ีไมใชสมาชิก ไดทําการยืมหรือเชาใชเพ่ือการทําเกษตรกรรม เทาน้ัน 

2. การจัดเก็บขอมูลเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร ใหเก็บตามลักษณะการใชงานท่ีกําหนดเทาน้ัน หากเห็นวามี
ความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดเก็บ สหกรณ/กลุมเกษตรกรจะตองมีการเก็บขอมูลทางบัญชี  มีการคิดคาเสื่อมราคา
หรือมีทะเบียนคุมเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตรน้ันๆ และใหทําการสงแบบสํารวจดังกลาวมาใหผูดูแลระบบ            
เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บขอมูลเขาสูระบบตอไป 
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ขอมูลเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
 

ลําดั
บ 

รายการ กลุมเครื่องจักร หนวย
นับ 

ความสามารถในการทํางาน 

1 รถกระเชาเก็บผลผลิต เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
2 รถกําจัดวัชพืช เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
3 รถเก่ียวนวด/แยกเมล็ด เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
4 รถเก่ียววางราย เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
5 รถขุด เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ลูกบาศกเมตร (ขนาดบุงก๋ี) 
6 รถคีบ (ออย,ไม) เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ตัน/เท่ียว 
7 รถเครน เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ตัน (นํ้าหนักบรรทุก) 
8 รถดํานา เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
9 รถตัก เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ลูกบาศกเมตร (ขนาดบุงก๋ี) 
10 รถตักหนาขุดหลัง เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ลูกบาศกเมตร (ขนาดบุงก๋ี) 
11 รถตัดหญา เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
12 รถไถ เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
13 รถไถเดินตาม เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
14 รถเทรลเลอร เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ตัน (นํ้าหนักบรรทุก) 
15 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
16 รถบรรทุก 10 ลอ เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ตัน (นํ้าหนักบรรทุก) 
17 รถบรรทุก 4 ลอ เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ตัน (นํ้าหนักบรรทุก) 
18 รถบรรทุก 6 ลอ เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ตัน (นํ้าหนักบรรทุก) 
19 รถปลูกมันสําปะหลัง เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
20 รถปลูกออย เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
21 รถพนสารเคม ี เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ไร/วัน 
22 รถพวง เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ตัน (นํ้าหนักบรรทุก) 
23 รถยก (ฟอรคลิฟท) เครื่องจักรกลเคลื่อนท่ี/พาหนะ คัน ตัน (นํ้าหนักบรรทุก) 
24 เครื่องคัด/แยกขนาดผลผลติ เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ตัน/วัน 
25 เครื่องตัด/เก็บเก่ียว แบบสะพาย เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ไร/วัน 
26 เครื่องตัดหญา แบบสะพาย เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ไร/วัน 
27 เครื่องนวด/สี/คดัแยกเมลด็พืช เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ตัน/วัน 
28 เครื่องพนหวาน (ปุยเม็ด,เมล็ดพืช) เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ไร/วัน 
29 เครื่องรีดนม เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ลิตร/วัน 
30 เครื่องสับ/บด เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ตัน/วัน 
31 เครื่องสายพานลําเลียง เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ตัน/วัน 
32 เครื่องสูบนํ้า เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง 
33 เครื่องหยอดเมลด็ เครื่องมือ/อุปกรณทุนแรง เครื่อง ไร/วัน 
     

 
หมายเหตุ 
 หากเครื่องจักรกล/อุปกรณการเกษตร ท่ีทําการสํารวจไมปรากฏอยูในรายการ และหากมีความจําเปน หรือเห็นวาควร
ใหมีการจัดเก็บเขาสูระบบ ใหทําการแจงเจาหนาท่ีผูดูแลระบบ เพ่ือทําการบันทึกขอมูลรายการเครื่องจักรกลฯ เขาสูระบบเพ่ือให
ทานทําการบันทึกขอมูลตอไป  
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รายละเอียดโปรแกรมระบบขอมูลเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
 
 ระบบขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถเขาใชงานไดท่ี http://e-service.cpd.go.th/agri 
 

 
 
 - ใหทําการ Login เขาสูระบบดวย Username และ Password ระบบโปรไฟลสหกรณ 
 

  
 
 - หนาจอระบบจะประกอบไปดวยสวนการใชงาน 3 สวน ไดแก  

1. สวนเมนูรายการระบบ ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลเครื่องจักรกลสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
2. สวนคนหาขอมูล 
3. สวนแสดงรายการขอมูล 
 
 

1 
2 

3 



ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบขอมูลเคร่ืองจักรกลการเกษตร Update 05/04/2559    Page 7/9 
 

 สัญลักษณประกอบการดําเนินการทางขอมูล 

1. Add   ไดแก สัญลักษณการเพ่ิมขอมูลเขาสูระบบ 

2. View   ไดแก สัญลักษณเรียกดูขอมูล 

3. Edit   ไดแก สัญลักษณการแกไขขอมูล 

4. Copy   ไดแก สัญลักษณการคัดลอกขอมูล (กรณีขอมูลมีมากกวา 1 รายการ) 

5. Delete   ไดแก สัญลักษณการลบขอมูล 
 
 

ตัวอยางหนาจอแสดงการเพ่ิมขอมูลเขาสูระบบ 

 
 

 - การกรอกขอมูลในบางขอ ระบบจะกําหนดใหตองมีการกรอกขอมูล โดยจะมีสัญลักษณ * กํากับไวดานทาย 
 - การบันทึกขอมูลในสวนขอ 9 ขนาดเครื่องยนต และขนาดมอเตอร ระบบจะทําการคํานวณคาใหโดยอัตโนมัติ เพียง
กรอกขอมูลชองใดชองหน่ึง 
 - เพ่ืองายแกการตรวจสอบขอมูลสหกรณหรือกลุมเกษตรกรกรณีท่ีมีช่ือซ้ํากัน ระบบจะแสดงท่ีตั้งสหกรณ หรือท่ีตั้งกลุม
เกษตรกร ภายหลังการเลือกขอมูล ใหผูใชงานไดทําการตรวจสอบ 
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ตัวอยางหนาจอแสดงการแกไขขอมูล 

 
 
 - การแกไขขอมูลในสวนรูปภาพ หากมีการเปลี่ยนรูปภาพ ระบบจะทําการบันทึกรูปภาพใหมแทนรูปเกาใหโดยอัตโนมัติ 
 
 

ตัวอยางหนาจอแสดงการลบขอมูล 

 
 
 - การลบขอมูล จะไมสามารถทําไดในทันทีท่ีกดปุม Delete ระบบจะแสดงขอมูลเพ่ือใหยืนยันการลบอีกครั้ง 
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ตัวอยางหนาจอแสดงการคัดลอกขอมูล เพ่ือทําการบันทึกขอมูลกรณีท่ีมีมากกวา 1 รายการ 

 
 
 - การคัดลอกขอมูลสามารถทําไดเมื่อมีการบันทึกขอมูลเครื่องจักรกลเขาสูระบบแลวอยางนอย 1 รายการ โดยเมื่อทําการ
กดปุมคัดลอกแลว ระบบจะนําขอมูลดังกลาวกรอกเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลโดยอัตโนมัติ (ยกเวนรูป) 

- ผูใชงานจะตองทําการแกไขขอมูลในบางสวน (กรณีท่ีเปนเครื่องจักรกลคนละชนิด) จึงจะทําการบันทึกขอมูลได 
 

ตัวอยางหนาจอแสดงขอมูลท่ีมีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบแลว 

 


