บทที่ 8
การจดบันทึกและทําบัญชี
1. หัวขอการสอน
1.1 การจดบันทึก
1.2 รูปแบบการจดบันทึก
1.3 การทําบัญชีฟารม
1.4 การสํารวจและตีราคาสินทรัพยของฟารม
2. สาระสําคัญ
การจดบันทึกพันธุประวัติ ทําใหผูเลี้ยงทราบลักษณะรูปพรรณและทราบสายเลือด การจดบันทึก
การผลิต ทําใหผูเลี้ยงสัตวทราบถึงจํานวนสัตว การเจริญเติบโตของสัตว ความกาวหนาในการคัดเลือกและ
พัฒนาสายพันธุสัตว การจดบันทึกสุขภาพสัตว ทําใหผูเลี้ยงทราบการปฏิบัติตาง ๆ ที่ทําใหกับตัวสัตว เปน
การระวังปองกันภัยที่จะมาถึงตัวสัตวในรูปแบบของโรคและการเจ็บปวย
และการทําบัญชีเปนการบันทึกและคํานวณตัวเลขรายรับรายจายของฟารม เพื่อวิเคราะหผลการประ
กอบการของฟารม
3. จุดประสงคการสอน
3.1 มีความรูความเขาใจเรื่องการจดบันทึก
3.2 จดบันทึกผลผลิต สุขภาพสัตวได
3.3 มีความรูความเขาใจเรื่องการทําบัญชี
3.4 ทําบัญชีฟารมแพะและแกะได
4. เนื้อหา
4.1 การจดบันทึก
หากเลี้ยงแพะ-แกะจํานวนมาก การจดบันทึกพันธุประวัติ ทําใหผูเลี้ยงทราบลักษณะรูปพรรณและ
ทราบสายเลือด การจดบันทึกการผลิต ทําใหผูเลี้ยงสัตวทราบถึงจํานวนสัตว การเจริญเติบโตของสัตว ความ
กาวหนาในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุสัตว การจดบันทึกสุขภาพสัตว ทําใหผูเลีย้ งทราบการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ที่ทําใหกับตัวสัตว เปนการระวังปองกันภัยที่จะมาถึงตัวสัตวในรูปแบบของโรคและการเจ็บปวย
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4.1.1 ความสําคัญของการจดบันทึกขอมูล
ก. มีความสําคัญตอการจัดการฟารมสัตวเพราะจะทําใหทราบถึงขอมูลที่เกิดขึ้น ใน
แตละวัน แตละเดือน และแตละป ที่จะชี้ใหเห็นถึงผลการดําเนินงานในการจัดการฟารมสัตว ผูเลี้ยงจะได
พัฒนาปรับปรุงฟารมตอไปไดอยางถูกตอง
ข. มีความสําคัญในการปรับปรุงพันธุสัตว เพราะจะทําใหผูเลี้ยงทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวสัตว จะชวยในการตัดสินใจคัดเลือกพันธุสัตวและวางแผนผสมพันธุสัตวไดถูกตอง
4.1.2 ลักษณะของขอมูลที่ควรจดบันทึก
ขอมูลที่ควรจดบันทึกในงานฟารม ควรมีลักษณะดังนี้
ก. เปนขอมูลที่เก็บไดงาย เชน ขอมูลประวัติประจําตัวสัตว แสดงวันเกิด หมายเลข
แมพันธุ และพอพันธุ เปนตน
ข. เปนขอมูลที่เก็บไดอยางตอเนื่องและไมยงุ ยาก เกิดขึ้นในฟารมตลอดเวลา เชน
บันทึกปริมาณผลผลิตของสัตวแตละตัว บันทึกจํานวนลูก เปนตน
ค. เปนขอมูลที่เปนประโยชน เชน ประวัติการผสมพันธุ เปนตน
ง. เปนขอมูลที่ไมเสียเวลา และมีคาใชจายในการเก็บไมมาก แตมีประโยชนมาก
4.2. รูปแบบบันทึกขอมูล
รูปแบบบันทึกขอมูลเปนรูปแบบที่ใชสําหรับเก็บ และกรอกขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดู และ
การใหผลผลิตของสัตว เพื่อนํามาวิเคราะหและปรับปรุงการจัดการเลีย้ งสัตวใหดีขึ้น และใชประกอบการ
ตัดสินใจในการคัดเลือกพันธุส ัตวได รูปแบบบันทึกขอมูลสัตวแตละชนิดไมเหมือนกันทีเดียวแตก็คลาย ๆ
กัน มีความสะดวกสําหรับการเก็บขอมูลเฉพาะสัตวแตละชนิด เชน
4.2.1 การบันทึกทะเบียนประวัติของสัตว (pedigree)
พันธุประวัติ เปนตารางหรือแผนภูมิที่แสดงถึงบรรพบุรุษของสัตว วาเปนพันธุอะไร พอแม
ตัวไหน โดยมากมักจะเก็บขอมูล 3 ชั่วอายุ ไดแก รุนลูก รุนพอ-แม และรุนปู-ยา ตา-ยาย (ตารางที่ 8.18.2) ประโยชนของการบันทึกพันธุประวัติ สรุปไดดังนี้
ก. มีประโยชนในดานการผสมพันธุ โดยทําใหทราบวามีสัตวตวั ใดบางเปนบรรพบุรษุ
สายเลือดเปนมาอยางไร ทําใหสามารถเลือกซื้อพันธุสัตวไดงาย
ข. ทําใหคัดเลือกสัตวไดตั้งแตยังมีอายุนอย และไมสามารถแสดงลักษณะประจําตัว
ออกมา ทั้งนี้โดยดูจากบรรพบุรุษ
ค. มีประโยชนสําหรับเปนแนวทางในการคัดเลือกลักษณะที่มีอัตราพันธุกรรมต่ํา
ง. มีประโยชนที่จะใชเปนแนวทางคัดเลือกสัตวที่แสดงออกเฉพาะเพศ เชน พอพันธุ
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แพะนม เปนตน
จ. มีประโยชนในการคัดเอาพันธุที่ไมดีออกจากฝูง
ฉ. ชวยลดและปองกันความผิดพลาดในการคัดเลือกพันธุสัตวที่เกิดจาก epistasis gene
ช. เปนประโยชนตอการซื้อขายสัตวพนั ธุแท
ตารางที่ 8.1 แบบทะเบียนประวัติของลูกแพะ-แกะ

แพะหมายเลข......................
แมหมายเลข........................
พอหมายเลข........................
อายุ น้ําหนัก
ลักษณะ
(กก.)

ที่มา: ลักษณ และ ศุภนุช (2548)

ฟารม…………………………….
______________________________
เพศ...................เกิดวันที่..........เดือน........................พ.ศ.............................
เกิดวันที่..........เดือน........................พ.ศ............. ...พันธุ............................
เกิดวันที่... .....เดือน........................พ.ศ.................พันธุ..............................
ความยาว
ความสูง
รอบอก
ลักษณะ
หมายเหตุ
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
สีขน
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ตารางที่ 8.2 แบบทะเบียนประวัติของแมแพะ-แกะ
ฟารม…………………………….
______________________________
แพะหมายเลข......................
เกิดวันที่........เดือน.........................พ.ศ................
แมหมายเลข...................................
พอหมายเลข..................................
คลอดลูก
เมื่อ
อายุ
จํานวนลูก
ครั้งที่
ว.ด.ป.
ป.เดือน
(ตัว)

พันธุ...........................

เพศผู

พันธุ...........................
พันธุ...........................
เพศเมีย
หมายเหตุ

ที่มา: ลักษณ และ ศุภนุช (2548)
4.2.2 การบันทึกการผลิต
การบันทึกผลผลิต ไดแก การบันทึกน้ํานมแมแพะ จํานวนวันทีใ่ หนม (ตารางที่ 8.3) บัน
ทึกการใหเนื้อ
บันทึกการใหเนื้อ เปนคาทีบ่ งบอกความสามารถในการใหเนื้อ เปนตัวเลขการคํานวณจาก
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต หรือ คํานวณจากอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
คุณภาพเนื้อ เปนคาที่บงบอกคุณภาพเนื้อของสัตว อาจระบุในรูปของสัดสวนระหวางเนื้อ
แดงตอกระดูก พื้นที่หนาตัดของเนื้อสัน เปอรเซ็นตไขมันในซาก ความนุม และความเหนียวของเนื้อ เปน
ตน แพะที่สมบูรณแลวมีเปอรเซ็นตซาก เมื่อรวมตับ ไต และหัวใจ แลวจะสูงถึง 50-60 เปอรเซ็นต
ประสิทธิภาพการใหเนื้อ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ % ซาก มีสูตรดังตอไปนี้
นน.สุดทาย - นน.เริ่มตน
ประสิทธิภาพในการใหเนื้อ

=

จํานวนอาหารตลอดการเลี้ยงดู

x 100
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อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ

=

น้ําหนักอาหารที่กินทั้งหมด
น้ําหนักตัวที่เพิ่ม
นน.ซากชําแหละ

% ซาก

=

x 100
นน.อดอาหารกอนฆา 24 ชม.

ซากชําแหละ หมายถึง ซากที่ผานกระบวนการฆา ตัดหัว เทา ถลกหนัง และเอาเครื่องใน
ออก ซากชําแหละเสร็จใหม เรียกวา ซากอุน ถาเก็บในหองเย็นอุณหภูมิประมาณ 4 ๐ C นาน 48 ชั่วโมง
เรียกวา ซากเย็น ดังนั้น เปอรเซ็นตซากอุนจะมีคาสูงกวาซากเย็น เพราะระหวางการเก็บรักษาน้ําหนักซาก
จะลดลง เนื่องจากการสูญเสียน้ําเปนสําคัญ
ตารางที่ 8.3 บันทึกการใหผลผลิตน้ํานม

วันที่
เริ่มรีดนม

แมแพะ1..............

เดือน
แมแพะ2..............

เชา

เชา

เย็น

รวม

เย็น

รวม

พ.ศ.
แมแพะ3..............
เชา เย็น รวม

แมแพะ4..............
เชา

1
2
….
30
31
รวม
ที่มา: ดัดแปลงจาก สมชาย (2551)
4.2.3 การบันทึกการผสมพันธุ
การบันทึกการผสมพันธุ ไดแก วันผสม จํานวนวันอุมทอง กําหนดวันคลอด

เย็น

รวม
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4.2.4 การบันทึกการคลอด
การบันทึกการคลอด ไดแก น้ําหนักแรกเกิด หมายเลขพอแมของลูกที่เกิด จํานวนลูก เพศ
ของลูก สูตรตาง ๆ ที่ใชประกอบการคํานวณการคลอด
จํานวนลูกที่คลอดมีชีวิต
% การใหลกู (kidding,%)

% ลูกแพะหยานม (weaning,%)

=

จํานวนแมแพะที่ผสมพันธุได

x100

จํานวนลูกแพะหยานม (3 เดือน)
x 100
จํานวนแมพนั ธุ

=

จํานวนลูกแพะทั้งหมดของแมแพะ
ขนาดครอกเฉลี่ย (mean litter size)

=

จํานวนครอกทั้งหมด
จํานวนลูกที่คลอดมีชีวิตหลังหยานม

การใหลูกของแมแพะ (ตัว / ป)

=

จํานวนแมแพะที่ผสมพันธุได

ตัวอยาง การคํานวณ
1. ลูกแพะคลอดมีชีวิต 160 ตัว จากจํานวนแมที่ผสมพันธุได 100 ตัว ดังนัน้
% ลูกแพะคลอด = 160 x 100/ 100 = 160 %
2. เมื่อหยานมเหลือจํานวนลูกแพะ 140 ตัว
% ลูกแพะคลอด = 140 x 100/ 100 = 140 %
3. ขนาดครอกเฉลี่ย = 160 / 100
= 1.6 ตัว / ครอก
4. การใหลูกของแมแพะ (ตัว / ป) 140 / 100 = 1.4
คารอยละของการใหลูกเปนตัวบงชี้ถึงความสมบูรณในการสืบพันธุของแมแพะในฝูง ถา
แมแพะผสมติดยากหรือรางกายไมสมบูรณ จํานวนลูกที่คลอดมีชีวิตจะต่ํา จะเห็นไดวาคานี้ครอบคลุมถึง
การผสมติดและการแทงลูกอยูในตัว ขณะที่คารอยละของลูกหยานมเปนตัวบอกความสามารถของแมแพะ
ในการเลี้ยงลูก ถาแมแพะเลี้ยงลูกแพะไมดี จํานวนลูกหยานมจะไดนอยตามไปดวย
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4.2.5 บันทึกการเจริญเติบโต
บันทึกการเจริญเติบโต ไดแก ความยาวลําตัว วัดจากกลางศรีษะถึงโคนหาง ความสูง
วัดจากพื้นถึงบา และรอบอก วัดจากซอกขาหนา วัดเปนวงกลมน้ําหนักหยานม น้ําหนักเมื่อผสมพันธุ
ภาพที่ 8.1-8.6 แบบบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของแพะ-แกะ ดังแสดงไวในตารางที่ 8.4

ภาพที่ 8.1 ภาพแสดงวิธกี ารวัดความยาวลําตัว (Body length)
ที่มา: สีกุน, (2550)

ภาพที่ 8.2 ภาพแสดงวิธวี ัดความสูงของแพะ (Wither height)
ที่มา: สีกุน, (2550)
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ภาพที่ 8.3 ภาพแสดงวิธวี ัดรอบอก (Hearth girth)
ที่มา: สีกุน, (2550)

ภาพที่ 8.4 ภาพแสดงการใชเครื่องชั่ง ๆ น้ําหนักลูกแพะ- แกะแบบจาน
ที่มา: สีกุน, (2550)
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ภาพที่ 8.5 ภาพแสดงการใชเครื่องชั่ง ๆ น้ําหนักแพะ-แกะแบบแขวน
ที่มา: สถานีพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรขี ันธ (2554)

ภาพที่ 8.6 ภาพแสดงวิธกี ารบันทึกภาพเมือ่ แพะหยานม
ที่มา: Zewde and Lidetu (2008)
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ตารางที่ 8.4 แบบบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของแพะ-แกะ
บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของแพะและแกะ
เบอรตัว

วันที่ชั่ง

อายุ

น้ําหนัก

อก

ยาว

สูง

หมายเหตุ

ที่มา: สุวิทย และ คณะ (2544)
4.2.6 การบันทึกสุขภาพสัตว
ขอมูลที่ควรบันทึก คือ โปรแกรมการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ การถายพยาธิ การกําจัด
พยาธิภายนอก ประวัติการปวย การเปนโรค การใชยา
การบันทึกควรทําทุกวัน และควรทบทวนการทํางานและวิเคราะหขอ มูลทุกครึ่งเดือน หรือ
ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบปญหาของฝูง การวางแผนปรับปรุงและแกปญ
 หาภายในฟารม ตลอดจนการวางแผน
ผสมพันธุและการคัดเลือกสัตวไวทําพันธุห รือการคัดทิ้ง (Selection and culling)
4.3 การทําบัญชีฟารม
การบัญชีเปนการจดบันทึกเรือ่ งราวตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน (กรมอาชีวศึกษา, 2526) รายการคาตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับการรับ-จายเงิน หรือสิ่งของและสิทธิที่มีมูลคาเปนเงินไวในสมุดบัญชีอยางสม่ําเสมอ เปนระเบียบถูก
ตองตามหลักการ สามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะ เวลาหนึ่ง
4.3.1 ประโยชนของการทําบัญชี
ก. ชวยใหเจาของกิจการสามารถควบคุมงานอยางใกลชิด
ข. ชวยใหทราบผลการดําเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งวาผลการดํา
เนินงานที่ผานมากิจการมีกําไรหรือขาดทุนเปนเงินจํานวนเทาใด
ค. ชวยใหทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึง่ วากิจการมีสินทรัพย หนี้สิน
และทุน ซึ่งเปนสวนของเจาของกิจการวาเปนจํานวนเงินเทาใด
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ง. ชวยในการตรวจสอบหาขอผิดพลาดในการดําเนินงานจากขอมูลทางการบัญชีที่
ไดจดบันทึกไว
จ. เพื่อเปนขอมูลชวยในการตัดสินใจทีจ่ ะดําเนินกิจการตอไปหรือไม
ฉ. เพื่อชวยในการตัดสินใจวาจะลงทุนเพิ่มหรือขยายกิจการตอไปหรือไม
4.3.2 ทรัพยสิน หนี้สินและทุนของฟารม การทําบัญชีฟารม กิจการฟารมตองแยกบัญชี
ออกตางหากจากเจาของ และเมื่อดําเนินกิจการแลว กิจการจะดําเนินตอไปอยางตอเนื่องไมมีกําหนดเลิกกิจ
การ การจดบันทึกจึงจําเปนตองบันทึกไวเปนจํานวนเงิน กิจการฟารมจะตองวิเคราะหถึงผลกําไรหรือขาดทุนใน
แตละชวงเวลา ขอมูลที่ตองนํามาลงบัญชีควรเปนขอมูลในเชิงปริมาณทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งสามารถ
นําไปวิเคราะหหาผลประกอบการในแตละปได
ก. สินทรัพย (Assets) หมายถึง สิ่งของที่มีมูลคาเปนตัวเงินซึ่งบุคคลหรือฟารมเปนเจา
ของ (กรมอาชีวศึกษา, 2524) แบงออกไดดังนี้
- สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets) ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้
วัสดุการเกษตร เปนตน
- สินทรัพยประกอบการ (Working Assets) ไดแก ปจจัยการผลิตในสตอกอา
หาร สัตวเลี้ยง (บุญเริ่ม และ คณะ, ม.ป.ป.)
- สินทรัพยถาวร (Fixed Assets) ไดแก เครื่องจักรกลเกษตร โรงเรือน เครื่องสูบ
น้ํา ที่ดิน ระบบการชลประทานถาวร เปนตน
ข. หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จํานวนเงินที่ฟารมเปนหนี้บุคคลอื่นหรือรานคาอื่น ๆ
(กรมอาชีวศึกษา, 2524) ซึ่งเปนภาระผูกพันจะตองชําระคืนในอนาคต แบงออกไดดงั นี้
- หนี้สินระยะสั้น (Short–Liabilities) ไดแก เจาหนี้การคาซึ่งเกิดจากการซื้อสินคา
ดวยเงินเชื่อ คาใชจายคางจาย เชน คาเชาคางจาย และเงินเบิกเกินบัญชี เปนตน
- หนี้สินระยะยาว (Long–Liabilities) ไดแก เงินกูธนาคารระยะยาว คาจํานอง
เปนตน
ค. สวนของเจาของ (ทุน) (Owner’s Equity, OE) คือสวนของเจาของกิจการหรือเรียก
วา ทรัพยสินสุทธิ (Net Worth) (กรมอาชีวศึกษา, 2524) คือ สินทรัพยทั้งหมดหักดวยหนี้สินทัง้ หมดจํา
นวนเงินที่เหลือจึงเปนสวนของเจาของกิจการหรือทุน ซึ่งหมายถึง สินทรัพยสว นทีเ่ ปนของเจาของกิจการ
ง. คาใชจายในการผลิตของฟารม (Total Cost) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดที่ใชในการ
ผลิตซึ่งประกอบดวย (บุญเริ่ม และ คณะ, ม.ป.ป.)
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1) คาใชจายคงที่ (Fixed Costs) ไดแก คาแรงงานประจําไมวาฟารมจะทําการผลิต
หรือไมกต็ าม คาใชจา ยคงที่ทเี่ ปนเงินสด เชน คาเชา คาภาษีที่ดิน คาจางแรงงานประจํา เปนตน คาใชจายคงที่ที่
ไมเปนเงินสด เชน คาเสื่อมราคาหรือคาสึกหรอของเครือ่ งจักรและโรงเรือน คาเสียโอกาส เปนตน
2) คาใชจายผันแปร (Variable Costs) คือคาใชจายทีเ่ ปลี่ยนแปลงไดตามปริมาณ
การผลิต เชน คาแรงงานชั่วคราว คาอาหาร คาปุย คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน (บุญเริ่ม และ คณะ, ม.ป.ป.) แยก
เปนคาใชจายผันแปร ที่เปนเงินสดซึ่งเกษตรกรตองซื้อมา และคาใชจายผันแปรที่ไมเปนเงินสด เชน คาเมล็ด
พันธุหญาในสตอก (stock) คาอาหารที่ผสมขึ้นเอง เปนตน
ดังนั้น

รายไดสุทธิ
ผลตอบแทนสุทธิ

=
=

รายไดรับ - คาใชจายผันแปร
รายไดรับ - คาใชจายในการผลิต

4.3.3 ประเภทของบัญชีที่ใชในฟารม การทําบัญชีของฟารมมีสมุดบัญชีที่จําเปนตองใชใน
กิจการฟารมดังนี้
ก. สมุดเงินสด การดําเนินงานฟารมจําเปนตองมีสมุดเงินสด เพื่อใชสาํ หรับการบัน
ทึกรายการ รับ–จายเงินของฟารม ซึ่งมีอยูหลายแบบหลายชนิดดวยกัน แตแบบที่สะดวกและเหมาะสมกับ
เกษตรกร คือ แบบที่มีชองแยกประเภทรายรับและรายจายรวมไวดวยกัน (กรมอาชีวศึกษา, 2524)
- รายรับ รายการที่ลงในสมุดเงินสดดานรายรับนั้นจะตองเปนรายการรับเงินสด
ที่เกี่ยวกับงานฟารมเทานั้น เชน รับเงินคาขายแพะหรือแกะ ขายมูล ขายน้ํานม เปนตน
- รายจาย รายการทีจ่ ะลงในสมุดเงินสดดานรายจายของฟารมจะตองเปนรายการ
ที่เกี่ยวกับการจายเงินสดที่เกีย่ วของกับฟารมเทานั้น เชน คาแรงงาน คาขนสง คาเวชภัณฑ คายาปราบศัตรู
พืช คาอาหารสัตว การชําระหนี้คาพันธุสัตว คาวัคซีน เปนตน
ถาเจาของฟารมถอนใชสว นตัว ตองบันทึกไวตางหากแลวจึงนํามาหักออกจากทุนของฟารม
ในภายหลัง ซึ่งถาหากรายการไหนใชทั้งครอบครัวและใชในฟารมดวย เชน คาไฟฟา คาน้ํา คาใชจายเกีย่ วกับ
รถยนตซึ่งใชในฟารม จะตองแยกวาเปนคาใชจายในฟารมเทาใด และใหนํามาลงบัญชีเงินสดดานรายจายของ
ฟารมเฉพาะคาใชจายของฟารมเทานั้น และถาเจาของกิจการนําผลผลิตในฟารมไปใชสวนตัวจะตองบันทึกเปน
รายไดของฟารมดวย
สรุปรายรับ–รายจายของฟารม เมื่อนํารายการทีเ่ กิดขึ้นในเดือนหนึ่ง ๆ ไปบันทึกไวในสมุด
เงินสดของฟารมแลวเมื่อครบ 1 เดือนหรือวันสิ้นเดือนใหรวมรายรับ–รายจายของฟารมวาเปนเทาใดและเงิน
สดที่รับและจายนั้น แยกเปนประเภทใดบาง เมื่อรวมยอดรับเงินแตละเดือนแลวตองนํายอดรวมแตละเดือน
มารวมกันอีกครั้งเมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชี
ข. สมุดลูกหนี้ เปนสมุดทีใ่ ชเพื่อบันทึกรายการเกีย่ วกับการขายผลผลิตเปนเงินเชื่อ
เทานั้น เชน การขายสัตว ขายน้ํานม ขายมูล เปนเงินเชื่อ เปนตน (ตารางที่ 8.5)
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ตารางที่ 8.5 รูปแบบสมุดลูกหนี้
บัญชีลูกหนี้
พ.ศ................
เดือน วันที่

รายการ

จํานวนเงิน
บาท
สต.

ชําระเงิน
บาท
สต.

คงเหลือ
บาท
สต.

ที่มา: กรมอาชีวศึกษา (2524)
ค. สมุดบัญชีเจาหนี้ เปนสมุดที่ใชบันทึกรายการเมื่อฟารมเปนหนี้บุคคลอื่น เชน การ
ซื้ออาหารสัตว ซื้อปุย ซื้อยาปราบศัตรูพืช ซื้อเวชภัณฑเปนเงินเชื่อและการขอกูเงินจากธนาคารมาลงทุน ซึ่ง
เปนลักษณะทีฟ่ ารมซื้อของมาแลวยังไมไดจายเงิน มีภาระผูกพันที่จะตองจายคืนในอนาคต (ตารางที่ 8.6)
ตารางที่ 8.6 รูปแบบสมุดเจาหนี้
บัญชีเจาหนี้
พ.ศ................
เดือน วันที่

รายการ

จํานวนเงิน
บาท
สต.

ชําระเงิน
บาท
สต.

คงเหลือ
บาท สต.

ที่มา: กรมอาชีวศึกษา (2524)
ง. สมุดบัญชีทั่วไป เปนสมุดที่ใชบนั ทึกสินทรัพยตาง ๆ ที่ฟารมมีอยูแ ละใชบันทึก
รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว สําหรับการบันทึกรายการสินทรัพยใชบันทึกเฉพาะสินทรัพยที่
ฟารมซื้อและสรางขึ้นไวใชสาํ หรับงานฟารม เชน การสรางโรงเรือนสัตว การซื้อเครื่องสูบน้ําหรือเครือ่ งมือ
ทุนแรงชนิดอืน่ ๆ เปนตน การทีฟ่ ารมจะตองบันทึกรายการสินทรัพยที่ซื้อและสรางในวันใด เดือนใด และ
ปใด เพื่อตองการจะทราบวาเมื่อสิ้นปแลวจะหักคาสึกหรอ หรือคิดมูลคาของสินทรัพยที่เหลือเปนจํานวน
เทาใด และสินทรัพยแตละชนิดซื้อและสรางมานานเทาใด (กรมอาชีวศึกษา, 2524) (ตารางที่ 8.7-8.12)
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นอกจากฟารมจะบันทึกรายการสินทรัพยตาง ๆ ที่ซื้อและสรางขึ้นแลว เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี
ฟารมจะตองทําการสํารวจสินทรัพยชนิดอืน่ ๆ อีกมากมาย เชน สัตวเลี้ยงเพื่อขาย พันธุสัตว นม ผลิตผลใน
ฟารมที่ยังไมไดจําหนายออกไป สิ่งตาง ๆ ที่กลาวนี้ถือเปนสินทรัพยของฟารมที่มีมูลคาเปนตัวเงินทั้งสิ้น
ตารางที่ 8.7 รูปแบบสมุดบัญชีทั่วไป
บัญชีทั่วไป
พ.ศ..................
เดือน

วันที่

ที่มา: กรมอาชีวศึกษา (2524)

รายการ

จํานวนเงิน
มูลคาวันสิ้นป
(มูลคาวันที่ซื้อ)
บาท
สต. บาท สต.
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ตารางที่ 8.8 การบันทึกการถือครองและประเภททีด่ ิน
การบันทึกการถือครองและประเภททีด่ ิน

ที่มา: สมชาย (2551)
ตารางที่ 8.9 การบันทึกโรงเรือน สิ่งกอสราง และเครื่องมือเครื่องจักรในการเกษตร
การบันทึกโรงเรือน สิ่งกอสราง และเครื่องมือเครื่องจักรในการเกษตร
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ที่มา: สมชาย (2551)
ตารางที่ 8.10 การบันทึกจํานวนและมูลคาสัตว
การบันทึกจํานวนและมูลคาสัตว

ที่มา: สมชาย (2551)
ตารางที่ 8.11 การบันทึกการซื้อสัตวและอาหารสัตว
การบันทึกการซื้อสัตวและอาหารสัตว
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ที่มา: สมชาย (2551)

ตารางที่ 8.12 การบันทึกการใชแรงงานเกี่ยวกับการเลีย้ งสัตวในฟารม
การบันทึกการใชแรงงานเกี่ยวกับการเลีย้ งสัตวในฟารม

ที่มา: สมชาย (2551)
4.3.4 รายการคา หมายถึงรายการที่เกิดขึ้นในกิจการคาที่กอ ใหเกิดการโอนเงินระหวางฟารม
กับบุคคลภายนอก ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 8.1 นายมหาพรหม ตั้งฟารมเลี้ยงแพะนม มีรายการคาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของฟารมประ
กอบดวยรายการดังนี้
1. นําเงินสดมาลงทุนหรือนําทรัพยสินอื่นมาลงทุน เชน ที่ดิน โรงเรือน
2. ซื้อทรัพยสิน เชน เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร ซึ่งอาจจะซื้อเปนเงินสดหรือเงินเชื่อ
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3. ซื้อพันธุสัตว อุปกรณในการจัดการฟารม เชน พันธุแพะ อุปกรณการทําเครื่องหมาย การตอน
เปนตน
4.
5.
6.
7.
8.

ขายผลผลิตของฟารม
จายชําระหนี้ใหเจาหนี้ หรือรับชําระหนี้จากลูกหนี้
จายคาใชจา ยตาง ๆ เชน คาไฟฟา คาแรงงาน คาดอกเบี้ยเงินกู คาเวชภัณฑ
การกูยืมจากบุคคลภายนอก
เจาของกิจการนําเงินหรือผลผลิตในฟารมไปใชสวนตัว

4.3.5 การวิเคราะหรายการคา หมายถึง การพิจารณาวารายการคาที่เกิดขึน้ ในฟารมมีผลกระทบ
ตอสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของอยางไร กอนที่กิจการจะบันทึกรายการคาใดลงในสมุดบัญชีจะตอง
สามารถแยกรายการคา หรือวิเคราะหรายการคาใหไดกอน ถาวิเคราะหรายการคาถูกตอง ก็จะบันทึกรายการคาใน
สมุดบัญชีไดถูกตอง หากวิเคราะหรายการคาผิดก็จะทําใหบนั ทึกรายการคาผิดไปดวย
ตัวอยางที่ 8.2 การวิเคราะหรายการคา
1. นายมหาพรหมนําเงินสดมาลงทุน เปนเงิน 10,000.- บาท
วิเคราะห
สินทรัพยเพิม่ และทุนเพิ่ม
คําอธิบาย
เมื่อนายมหาพรหมไดนาํ เงินสดมาลงทุนจะทําใหกิจการฟารม ซึ่งนายมหาพรหมเปน เจาของ
มีสินทรัพยซึ่งเปนเงินสดเพิม่ ขึ้น 10,000.- บาทและในขณะเดียวกันสวนของเจาของนายมหาพรหมหรือทุนของนาย
มหาพรหมก็เพิ่มขึ้น 10,000.- บาท เชนเดียวกัน
2. นายมหาพรหม กูเ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มาใชในฟารมเปน
เงิน 10,000.- บาท
วิเคราะห
สินทรัพยเพิม่ และหนี้สินเพิ่ม
คําอธิบาย
นายมหาพรหมไดกูเงินจากธนาคาร ทําใหกิจการฟารมของนายมหาพรหมมีสินทรัพยคือเงินสด
เพิ่มขึน้ 10,000.- บาท ขณะเดียวกันฟารมของนายมหาพรหมก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 10,000.- บาท
3. ซื้อเครื่องมือการเกษตร เปนเงินสด จํานวน 5,000.- บาท
วิเคราะห
สินทรัพยเพิม่ และสินทรัพยลด
คําอธิบาย
กิจการฟารมนายมหาพรหมนําเงินสดซื้อเครื่องมือการเกษตรทําใหเงินสดซึ่งเปนสินทรัพยลดลง
5,000.- บาท ขณะเดียวกันการซื้อเครื่องมือการเกษตรจํานวนเงิน 5,000.- บาท จะทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้น ซึ่งเปน
เครื่องมือการเกษตรจึงเพิ่มขึ้นดวย
4.3.6 งบรายไดและคาใชจาย เปนรายงานที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับรอบ
ระยะเวลาหนึง่ วาเปนอยางไร ประกอบดวยรายไดและคาใชจายผลตางของรายไดและคาใชจาย คือ กําไรสุทธิ
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หรือขาดทุนสุทธิ ถาหากรายไดมากกวาคาใชจาย แสดงวากิจการมีกําไรถารายไดนอยกวาคาใชจาย ก็แสดงวา
ขาดทุนสุทธิ
ตัวอยางที่ 8.3 วิธีการบันทึกรายการคาในสมุดเงินสด สมุดลูกหนี้ สมุดเจาหนี้และสมุดทั่วไป ตอไปนี้เปน
รายการเริ่มกิจการของนายมหาพรหมเดือน มกราคม 2555
ม.ค. 1
นายมหาพรหมนําเงินสด 140,000 บาท และโรงเรือน 84,000 บาท มาลงทุน
5
ซื้ออาหารสัตว 5,000 บาท เปนเงินสด
8
ขายน้ํานมดิบ ไดรับเงิน 27,800 บาท
9
ซื้ออาหารสัตว 18,000 บาท จากรานตรังเกษตรเปนเงินเชื่อ
12
ซื้อเครื่องมือการเกษตร 30,000 บาท เปนเงินสด
20
กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 50,000 บาท
25
จายชําระหนีใ้ หรานตรังเกษตรเปนเงิน 15,000 บาท
26
ขายน้ํานมดิบ 18,000 บาท ไดรับเงินสด 15,000 บาท ยังไมไดรับเงิน 3,000 บาท
27
ขายมูลสัตวไดรับเงินสด 1,800 บาท
28
เจาของกิจการนําเงินสดไปใชสวนตัว 5,000 บาท
31
จายคาแรงงาน 5,000 บาท และจายคาเวชภัณฑ 3,500 บาท
บัญชีลูกหนี้
พ.ศ. 2550
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 26 ขายน้ํานมดิบ

จํานวนเงิน
บาท
สต.
3,000 -

ชําระเงิน
บาท
สต.

คงเหลือ
บาท สต.
3,000 -

ชําระเงิน
บาท
สต.

คงเหลือ
บาท สต.
18,000 3,000 -

บัญชีเจาหนี้
พ.ศ. 2550
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค.
9 ซื้ออาหารสัตว - รานตรังเกษตร
25 จายชําระหนี้ – รานตรังเกษตร

จํานวนเงิน
บาท
สต.
18,000 -

15,000

-
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บัญชีทั่วไป (บัญชีทรัพยสิน)
พ.ศ. 2550
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค.
1 นําโรงเรือนมาลงทุน
12 ซื้อเครื่องมือการเกษตร

จํานวนเงิน
บาท
สต.
84,000 30,000 -

มูลคาวันสิ้นป
บาท
สต.
83,300 24,500 -

ตัวอยางที่ 8.3 งบรายไดและคาใชจายของมหาพรหมฟารม
มหาพรหมฟารม
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2555
รายได :
ขายน้ํานมดิบ
45,800.47,600.รายไดอื่น ๆ
1,800.คาใชจาย :
คาแรงงาน
5,000.คาอาหารสัตว
23,000.คาเวชภัณฑ
3,500.คาเสื่อมราคา – เครื่องมือการเกษตร
500.คาเสื่อมราคา – โรงเรือน
700.32,700.กําไรสุทธิ
14,900.4.3.7 งบดุล เปนรายงานที่จดั ทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการคา ณ วันใดวันหนึ่ง
วามีสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของจํานวนเทาใด
ตัวอยางที่ 8.4 งบดุลของมหาพรหมฟารม
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มหาพรหมฟารม
งบดุล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้
เครื่องมือการเกษตร
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - เครื่องมือการเกษตร
โรงเรือน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - โรงเรือน
รวมสินทรัพย

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้
หนี้สินระยะยาว
เงินกู– ธกส.
สวนของเจาของ
ทุน
บวก กําไรสุทธิ
หัก เงินถอน
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

171,100.3,000.30,000.500.84,000.700.-

29,500.83,300.286,900.-

3,000.50,000.224,000
14,900.238,900
5,000.-

53,000.-

233,900.286,900.-

4.4 การสํารวจและตีราคาสินทรัพยของฟารม
สินทรัพยของฟารมมีอยูหลายชนิดทีไ่ มใชเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร เชน วัสดุการเกษตร
ผลผลิตคงเหลือ เครื่องมือการเกษตร โรงเรือน เปนตน ในวันสิ้นปจะตองทําการสํารวจสินทรัพย
ระยะเวลาการสํารวจสินทรัพย ในการสํารวจสินทรัพยของฟารมจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ
ดังตอไปนี้
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1) ควรเปนระยะเวลาที่ผลิตผลในฟารมเหลือนอยที่สุด ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการ
คํานวณ และตีมูลคา
2) ควรใหตรงเวลาทีจ่ ะตองยืน่ แบบภาษีเงินได เพือ่ จะไดทราบวาควรจะตอง
เสียภาษีเงินไดเปนจํานวนเทาใด
3) ควรเปนเวลาวางจากการดําเนินกิจการตามปกติ ซึ่งธุรกิจสวนมากจะสํารวจ
ทรัพยสนิ ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ป ถาการทําฟารมมีอปุ สรรคขัดของ ก็อาจจะเลื่อนเวลาออก
ไปได แตในการสํารวจสินทรัพยนั้น เมื่อไดสํารวจในวันใดแลวจะตองสํารวจในเวลาเดียวกันนั้นทุก ๆ ป
ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบผลของการเปลี่ยนแปลงในบัญชีวามีผลการดําเนินงานเปนอยางไร
4.4.1 วิธีสํารวจสินทรัพย
ก. ออกสํารวจไหทวั่ ฟารมและจดรายการสินทรัพยทกุ ชนิดที่ฟารมมีอยูในเวลานัน้
เชน ทีด่ ิน โรงเรือน เครื่องจักร เครื่องมือ ปศุสัตว อาหารสัตวและเครื่องมือในฟารม เปนตน
ข. ตีราคาทรัพยสินแตละชนิดที่สํารวจได
ค. นํารายการจากการสํารวจไปบันทึกลงในสมุดทั่วไป โดยบันทึกรายการตาม
ประเภทของสินทรัพย
ง. รวมยอดสินทรัพยทั้งหมดของฟารมวามีจํานวนเทาใด
4.4.2 การคํานวณผลผลิตคงเหลือบางชนิดที่ตรวจนับไมได
ก. หญาแหง การที่จะวัดวาหญาแหงกองหนึ่งหนักกีต่ ันนั้น ตามปกติหญาแหงกองโต
หนึ่งกองในตอนบนของหญา 500 ลูกบาศกฟตุ จะหนักราว 1 ตัน สวนหญาตอนลาง 450 ลูกบาศกฟตุ จะหนัก
ราว 1 ตัน
ข. ฟางขาว ปริมาณ 1,200 ลูกบาศกฟุต จะหนักราว 1 ตัน
4.4.3 การตีราคาสินทรัพย สินทรัพยที่ไดมีการสํารวจไวแลว จะตองนํามาแยกไวเปนประ
เภทเพื่อความสะดวกในการตีราคาสินทรัพย โดยทัว่ ไปการตีราคาสินทรัพยมี 4 วิธี (กรมอาชีวศึกษา, 2526)
ดังตอไปนี้
ก. วิธีตีราคาตนทุนของสินทรัพย เปนวิธีทเี่ หมาะสําหรับการตีราคา อาหารสัตว ปุย
คงเหลือ คือซื้อมาดวยราคาเทาใดก็ตีราคาเทานั้น
ข. วิธีตีราคาตลาดในปจจุบัน เปนวิธีที่เหมาะสําหรับตีราคาอาหารสัตว พืชและสัตว
คงเหลือที่จะขายออกไป เพราะพืชและสัตวที่คดิ จะขายออกไป ถาตีราคาตลาดในปจจุบันแลว เมื่อฟารม
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จําหนายสินทรัพยที่ไดรับจะเปลี่ยนจากสิง่ ของมาเปนเงินสดดวยจํานวนที่เทากัน (ราคาตลาดในปจจุบัน
หมายถึงราคาขายสง)
ค. วิธีตีราคาโดยใชราคาทั่วไป ที่เรียกวา “ทั่วไป” หมายถึง ราคาเฉลี่ยในระยะเวลาหลายป
คือ ไมคิดถึงราคาในขณะใดขณะหนึ่ง เหมาะสําหรับตีราคาที่ดินและสัตวที่ใชทําพันธุ
ง. วิธีตีราคาตนทุนหักดวยคาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคา ซึ่งวิธีนี้จะเปนวิธีที่เหมาะ
ใชสําหรับการตีราคาเครื่องมือทุนแรง รถแทรกเตอร โรงเรือนและสินทรัพยประเภทถาวรบางชนิดในการ
คํานวณหาคาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาของสินทรัพย ตองคํานึงถึงสภาพของสินทรัพยที่ไดรับการซอมแซม
ใหดีขึ้น เชน ถามีการปรับปรุงใหมใหดีขึ้นราคาของสินทรัพยก็จะสูงขึ้นดวย เพราะการปรับปรุงเปนการ
เพิ่มมูลคาของสินทรัพย
4.4.4 การคํานวณคาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาสินทรัพย สิน ทรั พ ยถาวรทุก รายการจะ
ต องคํานวณหาคาสึกหรอ หรือคาเสื่อมราคาในวันสิ้นป เพื่อใหสนิ ทรัพยถาวรมีมูลคาถูกตองตามความเปนจริง
ถาหากมีสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น ในระหวางป ก็ตองคํานวณหาคาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาตั้งแตวันที่ซื้อ
มาจนถึงวันสิน้ ป การคํานวณคาเสื่อมราคา มี 4 วิธี ดังนี้ คือ วิธีเสนตรง วิธีอัตราลดลง วิธีตีราคาใหม
วิธีตามหนวยที่ใช (ในการศึกษาวิชาการเลี้ยงแพะ-แกะ จะศึกษาเฉพาะวิธีเสนตรง)
การคํานวณคาสึกหรอวิธีโดยตรง (Straight Line Method) วิธีนี้คํานวณงายและนิยมใช
กันอยูทวั่ ไป หลักในการคํานวณมีดังนี้
ก. หาราคาทุนที่ซื้อของสินทรัพยถาวร
ข. ประมาณอายุของสินทรัพยวามีอายุการใชงานกี่ป
ค. คํานวณวาเมื่อใชหมดอายุแลว จะขายของนั้นเปนเศษเหล็ก หรือราคาซากเปน
จํานวนเงินเทาใด
ง. นําราคาทุนตั้งลบดวยราคาเศษเหล็กหรือราคาซากแลวนํามาหารดวยอายุการใชงาน
ผลลัพธที่ไดคือคาสึกหรอตอป สามารถนํามาคิดเปนเปอรเซ็นตวาจะหักคาสึกหรอไดปล ะกี่เปอรเซ็นต
สูตร

การคํานวณคาสึกหรอวิธีเสนตรง

= ราคาทุน – ราคาซาก
อายุการใชงาน

ตัวอยางที่ 8.5 สรางโรงเรือนหนึ่งหลังราคา 80,000 บาท คาดวาจะมีอายุการใชงาน 10 ป แลวขายเปน
ราคาซากไดเงิน 5,000 บาท ใหคํานวณหาคาสึกหรอโดยวิธีเสนตรง
วิธีทํา
โรงเรือนราคา
=
80,000 บาท
อายุการใชงาน 10 ป ขายราคาซากได
=
5,000 บาท
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มูลคาของโรงเรือนที่ใชจริง
80,000 – 5,000
คาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาปละ 75,000
10
ดังนั้นคาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาโรงเรือนปละ 7,500 บาท

=
=

75,000 บาท
7,500 บาท

การคิดเปอรเซ็นต
มูลคาของโรงเรือนที่ใชจริง 75,000 บาท คิดคาสึกหรอ
มูลคาของโรงเรือนที่ใชจริง 100 บาท คิดคาสึกหรอ

= 7,500 บาท
= 7,500 x 100 บาท
75,000
= 10 เปอรเซ็นต

หักคาสึกหรอปละ 10 เปอรเซ็นต ทุกปจนครบ 10 ป
4.4.5 ตรวจสอบลูกหนี้และเจาหนี้ของฟารม
ก. ตรวจสอบยอดลูกหนี้ ฟารมตองตรวจสอบยอดลูกหนี้ที่คางชําระซึ่งตรวจสอบใน
บัญชีลูกหนี้ทบี่ ันทึกไว วามียอดลูกหนี้คา งชําระเปนจํานวนเงินเทาใด ระยะเวลาในการเปนหนี้และลูกหนี้
เปนใครบาง โดยตรวจดูยอดคงเหลือที่ลูกหนี้ยังไมไดชําระซึ่งลูกหนี้เปนสินทรัพยของฟารม จึงตองนําไป
รวมกับสินทรัพยอื่น ๆ ดวย
ข. ตรวจสอบยอดคางชําระหนี้เมื่อสิ้นงวดบัญชีฟารมจะตองตรวจสอบบัญชีเจาหนี้ที่
บันทึกบัญชีไวในบัญชีเจาหนี้ ซึ่งอาจเกิดจากการซื้อสิ่งของเปนเงินเชือ่ หรือจากการกูเงินวาฟารม เปนหนี้
เปนจํานวนเงินเทาใดและเปนหนีใ้ ครบาง
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5. สรุป
การบันทึกกิจการฟารม แบงเปนการบันทึกประจําวันและการบันทึกประจําเดือน การบันทึกประจําวัน
มีการบันทึกผลผลิตนม บันทึกการผสมพันธ การบันทึกสัตวเจ็บปวย บันทึกลูกโคคลอด การบันทึกประจํา
เดือนไดแก บันทึกการเจริญเติบโตของลูกสัตว สัตวรุน และหนุมสาว บันทึกประวัติการใหนมของแมแพะ
บันทึกจํานวนแพะ แกะ ในฝูง การบันทึกประวัติของแพะและแกะมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อประเมินผลการเลีย้ งทีผ่ านมาและวางแผนการจัดการฟารมในระยะยาวตอไป
2. เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญตอการคนควาวิจยั ของหนวยราชการตาง ๆ
3. เพื่อชวยใหสามารถควบคุมดูแลและตัดสินใจในการดําเนินกิจการฟารม
การทําบัญชีเปนการจดบันทึกขอมูลทางการเงินรายการคาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับ-จายเงิน สิ่งของ
และสิทธิที่มีมูลคาเปนเงินไวในสมุดบัญชีอยางสม่ําเสมอ เปนระเบียบถูกตองตามหลักการ
สินทรัพย หมายถึง สิ่งของที่มีมูลคาเปนตัวเงินทีเ่ ปนของกิจการฟารม แบงเปน สินทรัพยหมุน
เวียน สินทรัพยประกอบการและสินทรัพยถาวร
หนี้สิน หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการฟารมเปนหนี้บุคคลอื่นหรือรานคาอื่น ๆ ซึ่งเปนภาระผูกพัน
จะตองชําระคืนในอนาคต
สวนของเจาของ คือ สวนของเจาของกิจการหรือเรียกวา สินทรัพยสุทธิ คือ สินทรัพยทั้งสิ้น หัก
ดวยหนี้สินทั้งสิ้น
งบรายไดและคาใชจา ย เปนรายงานทีแ่ สดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาหนึ่งวาเปน
อยางไร
งบดุล เปนรายงานทีจ่ ัดทําขึน้ เพือ่ แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึง่ วามีสินทรัพย
หนี้สินและสวนของเจาของจํานวนเทาใด
การตีราคาสินทรัพย แบงเปน วิธีตีราคาตนทุนของสินทรัพย วิธีตีราคาตลาดในปจจุบันวิธีตีราคา
โดยใชราคาทัว่ ไป วิธีตีราคาตนทุนหักดวยคาสึกหรอ
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5. แบบฝกหัด
คําชี้แจง
1. ขอสอบปรนัย 20 ขอ
2. ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย x หนาขอที่เห็นวาถูกตองที่สดุ เพียงขอเดียว ลงในกระดาษคําตอบ
1. การจดบันทึกขอมูลฟารม มีความสําคัญในขอใดมากที่สุด
ก. นําไปใชทาํ บัญชีฟารม
ข. นําไปหาตนทุนการผลิต
ค. นําไปคิดกําไรขาดทุน
ง. นําไปใชในการจัดการฟารมสัตว
2. ขอใดไมใชลักษณะของขอมูลที่ควรจดบันทึก
ก. เปนขอมูลที่เก็บไดงาย
ข. เปนขอมูลที่เก็บตอเนื่อง
ค. เปนขอมูลที่ไมยุงยาก
ง. เปนขอมูลที่เกิดขึ้นทุกเวลา
3. พันธุประวัติเปนแผนภูมทิ ี่แสดงบรรพบุรุษของสัตว ขอใดไมไดจดั อยูในแผนภูมิ
พันธุประวัติ
ก. ลูกของสัตวนั้น
ข. พอ-แม ของสัตวนั้น
ค. ปู-ยา ของสัตวนั้น
ง. ตา-ยาย ของสัตวนั้น
4. ขอใดไมใชประโยชนของการบันทึกพันธุประวัติ
ก. มีประโยชนดานการผสมพันธุสัตวทําใหสามารถเลือกซื้อพันธุสัตวไดงาย
ข. มีประโยชนดานการคัดเลือกพันธุสัตวไดตั้งแตสัตวยงั เล็กอยู
ค. มีประโยชนดานการคัดเลือกลักษณะทีม่ ีอัตราพันธุกรรมสูง
ง. มีประโยชนดานการคัดเลือกลักษณะทีแ่ สดงออกเฉพาะเพศ
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5. ในการทําพันธุประวัติของสัตว ขอใดเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
ก. การบันทึกขอมูลตามความเปนจริง
ข. การทําเครื่องหมายตัวสัตวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเพือ่ บันทึกไดถูกตอง
ค. การบันทึกหลังจากเหตุการณที่เกิดขึน้
ง. การบันทึกขอมูลใหจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบ
6. ทะเบียนประวัติของแมแพะและแกะเนนอะไร
ก. จํานวนลูกที่คลอด
ข. รอบอก
ค. น้ําหนักแรกเกิด
ง. การฉีดวัคซีน
7. ทะเบียนประวัติของลูกแพะและแกะเนนอะไร
ก. จํานวนลูกที่คลอด
ข. น้ําหนักหยานม
ค. การฉีดวัคซีน
ง. น้ําหนักแรกเกิด
8. ขอใดไมใชสวนประกอบของสูตรการคํานวณ ประสิทธิภาพการใหเนื้อ
ก. น.น.สุดทาย ตั้ง
ข. ลบดวย น.น.เริ่มตน (ก-ข)
ค. หารดวย น้าํ หนักที่เพิ่ม
ง. x 100
9. ถาลูกแพะคลอดมีชีวิต 160 ตัว จากจํานวนแมที่คลอด 100 ตัว ดังนั้น
การใหลูก (kidding) =
ก. 40%
ข. 80%
ค. 120%
ง. 160%

%
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10. การบัญชีมีความหมายตามขอใด
ก. การจดบันทึกเหตุการณตาง ๆ
ข. การจดบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับการเงิน
ค. การจดบันทึกการผลิตของฟารม
ง. การจดบันทึกสินทรัพยของฟารม
11. การบัญชีมีความหมายตามขอใด
ก. การจดบันทึกเหตุการณตาง ๆ
ข. การจดบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับการเงิน
ค. การจดบันทึกการผลิตของฟารม
ง. การจดบันทึกสินทรัพยของฟารม
12. ขอใดเปนสินทรัพยของฟารมทั้งหมด
ก. เงินสด ลูกหนี้ เจาหนี้
ข. เงินสด โรงเรือน น้ํานมดิบ
ค. โรงเรือน น้ํานมดิบ คาแรงงาน
ง. น้ํานมดิบ คาแรงงาน รายได
13. หนี้สินมีความหมายตามขอใด
ก. สินทรัพยที่มีอยูทั้งสิ้นหักดวยหนี้สิน
ข. เงินสดที่เจาของนํามาลงทุน
ค. จํานวนเงินที่ฟารมยังไมไดรับจากบุคคลอื่น
ง. จํานวนเงินที่กิจการซื้อวัสดุเปนเงินเชื่อ
14. งบดุลมีความหมายตามขอใด
ก. รายงานทีแ่ สดงสินทรัพยหนี้สินของกิจการ
ข. รายงานที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการ
ค. รายงานที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
ง. รายงานที่แสดงเงินสดและหนี้สินทั้งสิน้ ของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
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15. ฟารมขายลูกแพะ 3 ตัว เปนเงิน 4,500 บาท มีผลตอกิจการอยางไร
ก. สินทรัพยเพิ่ม ทุนเพิ่ม
ข. สินทรัพยเพิ่ม ทุนลด
ค. สินทรัพยลด ทุนเพิ่ม
ง. สินทรัพยลด ทุนลด
16. นางลําดวน มีเงินสด 25,000 บาท แมแพะ 70,000 บาท เจาหนี–้ รานตรัง
เกษตร 20,000 บาท นางลําดวนมีทนุ จํานวนเทาใด
ก. 70,000
ข. 75,000
ค. 95,000
ง. 11,500
17. นางลําดวนซื้ออาหารสัตว เปนเงิน 15,000 บาท ยังไมไดจายเงินจะตองบันทึก
สมุดบัญชีเลมใด
ก. สมุดเงินสด
ข. สมุดลูกหนี้
ค. สมุดเจาหนี้
ง. สมุดทั่วไป
18. กิจการไดสํารวจสินทรัพยมีแพะขุนเลี้ยงไวเพื่อขายกิจการจะตองตีราคาตามขอ
ใด
ก. ตีราคาทุน
ข. ตีราคาตลาดทั่วไป
ค. ตีราคาตลาดปจจุบัน
ง. ตีราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
19. กิจการไดสํารวจสินทรัพยมีรถแทรกเตอร 1 คันกิจการตองตีราคาตามขอใด
ก. ตีราคาทุน
ข. ตีราคาตลาดทั่วไป
ค. ตีราคาตลาดปจจุบัน
ง. ตีราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
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20. กิจการไดสํารวจสินทรัพยมีฟางขาว 3,600 ลูกบาศกฟุต จะมีน้ําหนักประมาณกี่
ตัน
ก. 1 ตัน
ข. 2 ตัน
ค. 3 ตัน
ง. 4 ตัน
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