
แนวทางการเก็บข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ 
ในระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ GEODLD 

 
 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศสท.) 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ระดับจังหวัด  ในระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(GEODLD) โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กสส. โดยกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ออกแบบชนิดของข้อมูล  แหล่งข้อมูลในระดับอ าเภอที่เป็นตัว
แทนที่ดี รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ชนิดข้อมูลคือ “ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ระดับจังหวัด เป็นรายเดือน “  ซ่ึงเป็นราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ เก็บรวบรวมจากฟาร์มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ณ วันที่ 1 ของแต่ละเดือน โดยก าหนดเกณฑ์การเก็บ
ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้แต่ละชนิดดังนี้ ดังนี้ 

1) โคเนื้อ ขนาด 350 กิโลกรัม 
2) โคขุน ขนาด 550 กิโลกรัม 
3) กระบือ ขนาด 450 กิโลกรัม 
4) สุกรขุน ขนาด  100 กิโลกรัม 
5) แพะขุน ขนาด 28 กิโลกรัม 
6) แกะขุน ขนาด 28 กิโลกรัม  
7) ไก่เนื้อ ขนาด 2.54 กิโลกรัม 
8) ไก่พ้ืนเมือง ขนาด 1.80 – 2.0 กิโลกรัม 
9) เป็ดเนื้อ ขนาด 3-3.5 กิโลกรัม 
10) เป็ดเทศ ขนาด 3.5-4.0 กิโลกรัม 
11) ไข่ไก่คละ 
12) ไข่เป็ดคละ 

 
1.2 แหล่งข้อมูลในระดับอ าเภอ คือ “ฟาร์มเกษตรกรในระดับอ าเภอที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลราคาสินค้า 

ปศุสัตว์”  โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก  เป็นฟาร์มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ที่เป็นผู้น าการผลิตและการตลาดในระดับ
อ าเภอ สามารถให้ข้อมูลรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ รายเดือน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอ าเภอแต่ละแห่งต้องมีจ านวน
แหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 ฟาร์มต่อชนิดสินค้าปศุสัตว์  
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2. ศสท. พัฒนาระบบและจัดท าคู่มือระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์  (GEODLD)  เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินการในการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ รายเดือน ลงในระบบ GEODLD ที่
ปรากฏ ใน หน้าเว็บไซด์ของ ศสท. โดย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลในระดับพ้ืนที่ ส่งให้ เจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GEODLD มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต เป็นผู้ก ากับ/ติดตาม ตาม
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัว์ กสส. 

 จัดส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
ประจ าเดือน (แบบฟอร์ม อ.1) และ แบบฟอร์มรายงานแหล่งข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม (แบบฟอร์ม อ.2)   ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ประสานแจ้ง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด มอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการบันทึกข้อมูลตาม 
แบบฟอร์ม อ. 1 และ แบบฟอร์ม อ.2  

 ก ากับ/ติดตาม การเคลื่อนไหวของข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านราคาและตลาดสินค้าปศุสัตว์ รายงานเตือนภัยด้านราคาสินค้า
ปศุสัตว์ในระดับประเทศ  ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบ หากมี
ปัญหาการเคลื่อนไหวราคาสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดปกติ 
 

2. กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 จัดท าคู่มือระบบสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ (ราคาสินค้าปศุสัตว์หน้า
ฟาร์ม)  

 ให้ค าปรึกษา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ในการใช้ระบบ GEODLD เพ่ือบันทึกข้อมูลราคาสินค้า
ปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 

 ปรับปรุงและพัฒนา ระบบ GEODLD เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

3. ส านักงานปศุสัตว์เขต 

 รวบรวมรายชื่อแหล่งข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ระดับจังหวัด เป็นรายอ าเภอ (แบบฟอร์ม อ.2 )
จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส่งให้ กสส.(กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์) ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2560 
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 ด าเนินการก ากับ/ติดตาม การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ในระบบ GEODLD ระดับ
จังหวัด  และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ในระบบ GEODLD ใน
จังหวัดที่เขตรับผิดชอบ  

 น าข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาและการตลาดเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ 

 จัดส่งข้อมูลรายงานแหล่งข้อมูลราคาฯ ตามแบบฟอร์ม อ.1 ให้ กสส. 
4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

 จัดส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
ประจ าเดือน (แบบฟอร์ม อ.1) และ แบบฟอร์มรายงานแหล่งข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม (แบบฟอร์ม อ.2)   ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ
บันทึกข้อมูลตาม แบบฟอร์ม และรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบ  

 จัดส่งข้อมูลรายงานแหล่งข้อมูลราคาฯ ตามแบบฟอร์ม อ. 2 ให้ ส านักงานปศุสัตว์เขต ภายใน
วันที่ 12 ธันวาคม  2560 

 บันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ในระบบ GEODLD ภายในสปัดาห์ที่ สอง ของแต่ละเดือน โดย
น าข้อมูลจาก แบบฟอร์มรายงานข้อมูลราคาฯ ตามแบบฟอร์ม อ. 1 ที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ
เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ โดยด าเนินการตามคู่มือระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุน
ด้านปศุสัตว์(ราคาสินค้าปศุสัตว์หน้าฟาร์ม) 

 ด าเนินการก ากับ/ติดตาม การรายงานข้อมูลของปศุสัตว์อ าเภอ  
5. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

 คัดเลือกแหล่งข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ระดับอ าเภอตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด อ าเภอละอย่าง
น้อย 3 ฟาร์มต่อชนิดสินค้าปศุสัตว์ และรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม อ. 2 ให้ ปศุสัตว์จังหวัด
ทราบ 

 สอบถามราคาสินค้าปศุสัตว์หน้าฟาร์มจากแหล่งข้อมูล ณ สัปดาห์แรกของ แต่ละเดือน  

 บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม อ. 1  และรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทราบ เพ่ือเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์หน้าฟาร์ม ในระบบ GEODLD ต่อไป 

 
 
กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
โทร 0 2653 4474 โทรสาร 0 2653 4928 email :  extecon@dld.go.th  
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