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คํานํา 
 
 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํามะโนการเกษตรทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะขององคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)  ซ่ึงครั้งนี้เปนการจัดทําสํามะโนการเกษตร ครั้งท่ี 6 เพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการประกอบการเกษตร สําหรับใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาดานการเกษตรในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน 

 ขอมูลสถิติท่ีไดจากการทําสํามะโนการเกษตรครั้งนี้ไดนําเสนอไปแลว 2 ฉบับ คือ  รายงานผลเบื้องตน 
ซ่ึงนําเสนอผลขอมูลลักษณะการทําการเกษตรในภาพรวมของประเทศ และรายงานผลลวงหนาซ่ึงประมวลผล
จากครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรตัวอยางรอยละ1 นําเสนอภาพรวมโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร และ
ลักษณะของครัวเรือนเกษตร ในระดับภาคและประเทศ  สําหรับรายงานฉบับนี้เปนรายงานผลฉบับสมบูรณ ซ่ึง
ประมวลผลขอมูลในรายละเอียดจากครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรท้ังหมด เพ่ือเสนอขอมูลรายละเอียดตาง ๆ 
ของโครงสรางพ้ืนฐานหลักและโครงสรางอ่ืน ๆ ทางการเกษตรเปนรายจังหวัด รายภาค และท่ัวราชอาณาจักร 

 สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เปนโครงการจัดเก็บขอมูลสถิติขนาดใหญ ตองไดรับความรวมมือ
จากผูท่ีเก่ียวของ ในครั้งนี้สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรับความรวมมือจากกรมสงเสริมการเกษตร ในการให
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน มาชวยในการจัดเก็บขอมูลสถิติ 
นอกจากนี้ ประชาชนไดใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริง รวมท้ังยังไดรับความ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงขอขอบคุณทุกทาน มา ณ ท่ีนี้ 
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Preface  
 
 
 The National Statistical Office has conducted the Agricultural Census every 
10 years in accordance with the recommendation of the Food and Agriculture Organization 
(FAO) and this census round was the sixth of its series. The census aims to provide basic 
information of the structure of agriculture and that information provides as a guideline for 
developing agricultural policies and plans as well as for monitoring agricultural development 
for both national and local level. 

 Prior to this report, the result of the 2013 Agricultural Census had been published 
for the Preliminary Report and the Advanced Report. The preliminary report presented the 
characteristics of farming in the whole country and the advanced report that processing of 
household's agricultural holders from 1% sample presented the overview of agricultural 
infrastructure and the characteristics of the household at the regional and national levels. 
This is the completed report that processed the detail of household's agricultural holders 
and presented the detail of the infrastructure and other structures about agriculture at the 
provincial, regional and national levels. 

 The National Statistical Office would like to take this opportunity to express our 
gratitude to the Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, on the supply of their manpower – the agricultural extension officers and the 
village agricultural volunteers – to carry out the census. The National Statistical Office would 
like to extend our thanks to all people for their active participation in the census and to 
express our appreciation to all public and private agencies for their support and cooperation 
throughout the conduct of the census.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ   ไดจัดทําสํามะโน

การเกษตรมาแลว 5 คร้ัง โดยคร้ังแรกจัดทําเมื่อ พ.ศ. 2493 

และถัดมาในป 2506  2521  2536  และ  2546  ตามลําดับ  

ซึ่งเปนการจัดทําทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะขององคการ

อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO) สํามะโน

การเกษตร พ .ศ. 2556 นี้ เปนการจัดทําคร้ังที่  6 เพื่อให

ประเทศไทยมีขอมูลโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรที่สําคัญ 

แสดงภาพการทําการเกษตรของประเทศไดถึงระดับพื้นที่ยอย 

และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานการเกษตร      

ในรอบ 10 ป เพื่อใช ในการกําหนดนโยบาย  วางแผน        

และติด ตามประ เมินผลกา รพัฒนาดานกา ร เกษตร  

ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน  

การทําสํามะโนการเกษตรคร้ังนี้  สํานักงานสถิติ

จังหวัดสิงหบุรี   ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงอาสาสมัคร

เกษตรหมูบาน จํานวน 69 คน  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

ประจําตําบล จํานวน 14 คน และเจาหนาที่ของสํานักงาน         

สถิติจังหวัด ออกไปสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนทุกครัวเรือน  

ในจังหวัด เพื่อหาผูถือครองทําการเกษตร  ในเดือนพฤษภาคม 2556  

โดยใชคอมพิวเตอรพกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ทั้งนี้สํานักงานสถิติจังหวัดสิงหบุรี  ไดนําเสนอ

รายงานผลเบื้องตน  ซึ่งเปนสรุปผลขอมูลบางสวนไปแลว  

สําหรับรายงานฉบับนี้  เปนรายงานผลฉบับสมบูรณที่สรุปผล

จากขอมูลทั้งหมดของจังหวัดสิงหบุรี  ดังนี้  

1.  ผูถือครองและเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร  

 จังหวัดสิงหบุรี ประกอบดวย 6 อําเภอ มีผูถือครอง

ทําการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสํามะโน (1 พฤษภาคม 2556) 

15,925 ราย (รอยละ 21.9 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด)1/  มีเนื้อที่

ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 314,586 ไร (เฉลี่ย 19.8 ไร/ราย)  

 อําเภออินทรบุรีมีจํานวนผูถือครองทําการเกษตร

มากที่สุด คือ 4,494 ราย (รอยละ 28.2) และมีเนื้อที่ถือครอง

ทําการเกษตรมากที่สุดเชนกัน คือ 108,352 ไร (รอยละ 34.4) 

รองลงมา คืออําเภอบางระจัน 3,697 ราย และ 77,791 ไร 

(รอยละ 23.2 และ  24.7 ตามลํา ด ับ )  อํา เภอทา ช า ง                

มีผูถือครองทําการเกษตรนอยที่สุด 1,057 ราย (รอยละ 6.6) 

และมีเนื้อที่ถือครองนอยที่สุดเชนกัน คือ 16,428 ไร (รอยละ 5.2) 

 

เมื่อพิจารณาเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเฉลี่ย 

พบว า   อํา เภออินทร บ ุร ีม ีเนื ้อที ่ถ ือครอง เฉลี ่ยส ูงส ุด    

24.1 ไร รองลงมาคือ  อําเภอบางระจัน อําเภอคายบางระจัน 

อําเภอพรหมบุรี   อําเภอทาชาง และอําเภอเมือง (21.1  19.6 

15.7  15.6 และ 15.1 ไร ตามลําดับ)  โดยอําเภอเมือง มีเนื้อ

ที่ถือครองเฉลี่ยต่ําสุด คือ 15.1 ไร 

ตาราง 1  จํานวนผูถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร

รายอําเภอ พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อพิจารณาในรอบ 10 ปที่ผานมาจากป 2546 

พบวา ทั้งจํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร

ลดลงจาก 17,070 เปน 15,925 ราย (รอยละ 7.2) และจาก 

344,765 เปน 314,586 ไร (รอยละ 9.6)  โดยมีเนื้อที่ถือครอง

ทําการเกษตรเฉลี่ย คือ 20.2 และ 19.8 ไร ตามลําดับ 

แผนภู มิ  1 เปรียบเที ยบจํ านวนผู ถื อครองและเน้ือที่             
ถือครองทําการเกษตร พ.ศ. 2536 – 2556 

 

 

 

 

 

 

  1/
ครัวเรือนท้ังจังหวัดป 2556 มีจํานวน  72,712  ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

    ขอบขายสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 คือ  การเพาะปลูกพืช  การเลี้ยงปศุสัตว  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นท่ีนํ้าจืด  และการทํานาเกลือสมุทร  เพื่อขาย   (รวมการปลูกขาวเพื่อบริโภค  และการเลี้ยง วัว ควาย เพื่อใชงาน) 

 

    

บทสรุปผูบริหาร  
รายงานผลสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 

1. ผูถือครองและเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร  
 

เนื้อที่

ถือครอง

เฉลี่ย

จํานวน % จํานวน %  (ไร)

รวม     15,925 100.0    314,586 100.0 19.8

   อําเภอเมืองสิงหบุรี       2,923 18.4     44,218 14.1 15.1

   อําเภอบางระจัน       3,697 23.2     77,791 24.7 21.1

   อําเภอคายบางระจัน       2,259 14.2     44,361 14.1 19.6

   อําเภอพรหมบุรี       1,495 9.4     23,436 7.5 15.7

   อําเภอทาชาง       1,057 6.6     16,428 5.2 15.6

   อําเภออินทรบุรี       4,494 28.2    108,352 34.4 24.1

อําเภอ

จํานวนผูถือครอง เนื้อที่ถือครอง

(ราย) (ไร)



 

 

 

 

 จากสํามะโนการเกษตร พ .ศ. 2556 พบวา           
ผูถือครองทําการเกษตร 15,925 ราย  สวนใหญ (รอยละ 93.4) 
ทําการเพาะปลูกพืช  ซึ่งในจํานวนนี้มีการทําการเกษตร
ประเภทอ่ืนรวมดวย (รอยละ 7.7) เชน เลี้ยงปศุสัตว หรือ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด 

   โดยผูถือครองทําการเกษตรประเภทเดียวมีมากถึง 

รอยละ 92.1 คือ เพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว หรือเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําในพื้นที่น้ําจืดอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งในแตละประเภท  เชน 

การปลูกพืช อาจปลูกพืชหลายชนิด หรือเลี้ยงปศุสัตวหลายชนิด  

  สํ าห รับผู ที่ ทํ า เ กษตร  2 ประ เภทร วม กัน          

มีรอยละ 7.3 และทําการเกษตรตั้งแต 3 ประเภทข้ึนไป  มี

นอยมากเพียงรอยละ 0.6 

แผนภูมิ 2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม 

  ลักษณะการทําการเกษตร พ.ศ. 2556 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู ถื อ ค ร อ ง ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง จั ง ห วั ด สิ ง ห บุ รี             

สวนใหญ (รอยละ 86.5) มีเนื้อที่ถือครองขนาดต่ํากวา 40 ไร 

ซ่ึงในจํานวนนี้รอยละ 48.8 เปนผูถือครองที่มีเนื้อที่ขนาด   

10 – 39 ไร สําหรับผูถือครองทําการเกษตรที่ถือครองเนื้อที่

ขนาดใหญ (140 ไรข้ึนไป) มีเพียงรอยละ 0.2 เทานั้น    

แผนภูมิ 3  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม  

                ขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 

 

 

 

 
                          
 

  ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญ (รอยละ 59.5) ทํา

การเกษตรในเนื้ อที่ ของตนเองอย างเดี ยว ผู ถื อครองฯ            

รอยละ 18.9 ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองและทํา

การเกษตรใน เนื ้อที ่ไ ม ใ ช ขอ งตน เอง   สํา หร ับผู ที ่ทํา

การเกษตร    โดยไมมีเนื้อที่ถือครองเปนของตนเองเลยมี 

รอยละ 21.6   

แผนภูมิ 4 จํานวนผูถือครองทําการเกษตรที่มีที่ดิน  

จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน  

พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ลักษณะการทําเกษตร ตอบไดมากกวา 1 ประเภท 

3. ขนาดเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร 

4.  ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

2. ลักษณะการทําการเกษตร 

viii 



 

 

 

 
  

จากเนื้อที่ ถือครองทําการเกษตรทั้ งจังหวัด 

314,586 ไร พบวา เนื้อที่มากกวาคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 93.6)  

เปนที่ปลูกขาว  รองลงมาเปนที่ปลูกพืชไร (รอยละ 2.9)   

 จากการทําสํามะโนการเกษตรคร้ังนี้   พบวา

ในชวง 10 ปที่ผานมา  ที่ปลูกขาวมีสัดสวนเพิ่มข้ึน  อยาง

ชัดเจน  แตสําหรับที่ปลูกพืชไร  ที่ปลูกพืชยืนตนและไมผล/

สวนปา  และทุงหญาเลี้ยงสัตวและที่อ่ืนๆ กลับมีสัดสวนลดลง 

แผนภูมิ 5   เปรียบเทียบเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร   

              จําแนกตามการใชประโยชนที่ดิน 

              พ.ศ. 2536 – 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การใชปุยแล 

 ผูถือครองทําการเกษตรที่ปลูกพืช สวนใหญ 

(รอยละ 92.8) มีการใชปุย ซึ่งในจํานวนนี้เกือบทั้งหมด 

(รอยละ 88.2) มีการใชปุยเคมี  โดยมีผูใชปุยเคมีอยางเดียว

รอยละ 61.5 สวนที่ใชปุยอินทรีย หรือใชปุยชีวภาพอยางเดียว 

มีเพียงรอยละ 1.8 และ 1.0 ตามลําดับ 

 หากพิจารณาในชวงป 2546 ถึง 2556  จะพบวา

แนวโนมการใชปุยสูงข้ึนจากรอยละ 90.5 ในป 2546  เพิ่มเปน

รอยละ 92.8  ในป 2556  โดยเฉพาะการใชปุยเคมีรวมกับ

ปุยประเภทอ่ืน ๆ มีมากถึงรอยละ 26.7 ในป 2556  ในขณะที่

การใชปุยเคมีอยางเดียว มีแนวโนมลดลง จากรอยละ 68.9 

ในป 2546 เปนรอยละ 61.5 ในป 2556  

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใชปุยเคมีเฉลี่ยตอไร 

พบวามีปริมาณการใชปุยเพิ่มมากข้ึนจาก 63.0 กก./ไร ในป 

2546 เปน 75.8 กก./ไร ในป 2556 

ตาราง 2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม 

การใชปุย พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

รอยละ 

5. เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม 
การใชประโยชนท่ีดิน 

6.  การใชปุย 

   * สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 และ 2546   ไมมีขอถามเกี่ยวกับการใชปุยชีวภาพ 
 

ix 

1. จํานวนผูถือครองที่ปลูกพืช 18,045 14,973 14,703
         (100%) (100%) (100%)
       ไมใชปุย 1,693 1,416 1,056

(9.4) (9.5) (7.2)
       ใชปุย 16,352 13,552 13,647

(90.6) (90.5) (92.8)
            ปุยเคมี 12,591 10,322 9,042

(69.8) (68.9) (61.5)
            ปุยอินทรีย 442 338 269

(2.4) (2.3) (1.8)
            ปุยชีวภาพ * * 154

(1.0)
            ปุยเคมี และปุยอืนๆ 3,319 2,872 3,923

        (18.4) (19.3) (26.7)

            ปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ * * 259

(1.8)

2. เนื้อที่เพาะปลูกที่ใสปุยเคมี (ไร) 317,027 704,636 447,275
3. ปริมาณปุยเคมีที่ใช (1,000 กก.) 154,464 44,417 33,916

       เฉลี่ยตอไร (กก.) 48.8 63.0 75.8

รายการ 2536 2546 2556



 

 

 

8.  ลักษณะทางดานประชากรและการทํางาน  

 ผูถือครองทําการเกษตรที่ เปนบุคคลธรรมดา  

เปนชายมากกวาหญิง คือ เปนชายรอยละ 52.7 และหญิง 

รอยละ 47.3   โดยจะเห็นวาแนวโนมของผูถือครองที่เปนชาย

มีสัดสวนลดลงจากป 2546 – 2556 เปนรอยละ  57.1 และ 

42.9 ตามลําดับ  

 เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุพบวา   ผูถือครองสวนใหญ 

มีอายุ 35 ปข้ึนไป  โดยผูถือครองในชวงอายุ 35 – 64 ป มี

แนวโนมลดลง จากรอยละ 74.8 ในป 2546 เปนรอยละ 

72.0 ในป 2556 และกลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป มีแนวโนม

เพิ่มข้ึน จากรอยละ 17.1 เปนรอยละ 22.7  

 แผนภูมิ 6  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม             

เพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2536 – 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดสิงหบุรีม ีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน     

ผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 51,357 คน  คิดเปน            

รอยละ  24.1  ของประชากรทั้งจังหวัด2/   โดยเปนชาย

มากกวาหญิงเล็กนอย คือรอยละ 62.2  และ  53.8 ตามลําดับ  

มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.2 คน  ลดลงจากป 

2546 ซึ่งมี 3.5 คน   

 เมื ่อพิจารณาจํานวนสมาชิกตามกลุ มอายุ 

พบวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่มีอายุ 35 ป

ขึ้นไป มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 58.4 ในป 2546 

เปนรอยละ 64.9 ในป 2556 

ตาราง 3 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร  

จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2556 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ลักษณะทางดานประชากรและการทํางาน 

x 

รายการ 2536 2546 2556

 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งสิ้น 74,011 58,519 51,357

 (ไมรวมบริษัทฯ) (100.0) (100.0) (116.0)

                  เฉลี่ยตอครัวเรือน 3.8 3.5 3.2

   จําแนกตามเพศ

                  ชาย 34,343 28,943 23,728

(46.4) (49.5) (62.2)

                  หญิง 39,668 29,576 27,629

(53.6) (50.5) (53.8)

   จําแนกตามหมวดอายุ

                  ต่ํากวา    25  ป 24,734 15,646 11,420

(33.4) (26.7) (22.2)

                  25    –    34  ป 12,057 8,715 6,627

(16.3) (14.9) (12.9)

                  35    –    44  ป 12,158 9,564 6,538

(16.4) (16.3) (12.7)

                  45    –    54  ป 10,042 10,276 10,378

(13.6) (17.6) (20.2)

                  55    –    64  ป 8,672 7,158 8,742

(11.7) (12.2) (17.0)

                  65    ปขึ้นไป 6,348 7,160 7,652

(8.6) (12.2) (14.9)

2/ ประชากรท้ังจังหวัดในป 2556 มีจํานวน 212,690 คน  (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

รายการ 2536 2546 2556

   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร 19,503 16,836 15,916

     จําแนกตามหมวดอายุ (100.0) (100.0) (100.0)

ต่ํากวา    25  ป 121 84 86

(0.6) (0.5) (0.5)

25    –    34  ป 1,940 1,272 762

(9.9) (7.6) (4.8)

35    –    44  ป 4,606 3,527 1,887

(23.6) (20.9) (11.9)

45    –    54  ป 5,094 5,147 4,663

(26.1) (30.6) (29.3)

55    –    64  ป 4,864 3,926 4,904

(24.9) (23.3) (30.8)

                65    ปขึ้นไป 2,878 2,880 3,614

(14.8) (17.1) (22.7)



 

 

 

โดยลักษณะการทํางานของสมาชิกในครัวเรือนที่

มีอายุ 10 ปข้ึนไป สวนใหญ (รอยละ 83.1)  ทํางานเชิงเศรษฐกิจ  

โดยเปนผูที่ทํางานเกษตรในที่ถือครองมากถึงรอยละ 65.6  ซึ่ง

ในจํานวนนี้มีผูที่ทํางานเกษตรในที่ถือครองอยางเดียวรอยละ 

44.0  ทํางานเกษตรในที่ถือครองและทํางานอ่ืนดวยรอยละ 

21.6  ขณะที่ผูที่ไมไดทํางานเกษตรในที่ถือครองเลยมีเพียง

รอยละ 17.5  และมีขอสังเกตวา สัดสวนของผูที่ทํางาน

เกษตรในที่ ถือครองอยางเดียวเพิ่ม ข้ึนจากรอยละ 25.9       

ในป 2546  เปนรอยละ 44.0  ในป 2556   

ตาราง 4  จํ า น วนสมาชิ ก ใ นค รั ว เ รื อนผู ถื อ ค ร อ ง                  

ทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการทํางาน 

พ.ศ. 2536 - 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 

 ในชวง 10 ปที่ผานมา  ผูถือครองทําการเกษตร

สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงข้ึน กลาวคือ ผูถือครองฯ ที่สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีสัดสวนเพิ่มมากข้ึนเกือบ 2 เทา 

(รอยละ 12.0 เปนรอยละ 19.5)  

 และระดับปริญญาตรี และ ปวช./ปวส.ฯ ก็เพิ่มข้ึน

เชนเดียวกัน (รอยละ 2.1 เปนรอยละ 4.9 และรอยละ 3.1 

เปนรอยละ 6.5)  ในขณะที่สัดสวนของผูถือครองฯ ที่สําเร็จ

ระดั บประถม ศึกษากลั บลดลง  ( ร อยละ  74 . 4  เป น           

รอยละ 60.7) และผูที่ไมมีการศึกษาก็ลดลงเชนเดียวกัน  

(รอยละ 1.7 เปนรอยละ 0.8) 

 

แผนภูมิ 7  การศึกษาของผู ถื อครองทําการเกษตร   

พ.ศ. 2546 - 2556 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
10. รายไดจากผลผลิต 

 ผูถือครองทําการเกษตรเกินกวาคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 

57.0) มีรายไดของครัวเรือนมาจากการทําการเกษตรอยาง

เดียว ซึ่งมีสัดสวนเพิ่มข้ึนถึง 2 เทา จากป 2546 (จากรอยละ 

27.9 เปนรอยละ 57.0)  ขณะที่ผู มี รายไดจากการทํา

การเกษตรและจากแหลงอ่ืนมีรอยละ 43.0  

ตาราง 5  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม
แหลงที่มาของรายไดของครัวเรือน  

 พ.ศ. 2536 - 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.การศึกษาของผูถอืครองทําการเกษตร 

9. รายไดและหน้ีสินของครวัเรือน 

xi 

 3/
 ขอมูลจํานวนผูถือครองท่ีรายงานแหลงท่ีมาของรายไดจากแหลงอื่น  

       
ป 2536 และ2546 รวมขอมูลจากเกษตรและแหลงอื่นพอๆกัน ไวดวย 

 
    

รายการ 2536 2546 2556

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 19,503 17,014 15,916

  (ไมรวมบริษัทฯ) (100%) (100%) (100%)

   แหลงที่มาของรายไดของครัวเรือน

          จากการเกษตรอยางเดียว 8,634 4,746 9,073

(44.3) (27.9) (57.0)

          จากการเกษตรและจากแหลงอื่น 10,869 12,268 6,843

(55.7) (72.1) (43.0)

                สวนใหญจากการเกษตร 5,672 7,280 4,140

(29.1) (42.8) (26.0)

                สวนใหญจากการรับจางทํางานเกษตร 612 281 292

(3.1) (1.6) (1.8)

                สวนใหญจากแหลงอื่น 4,585 4,707 2,411

(23.5) (27.7) (15.2)

3/ 3/

รายการ 2536 2546 2556

 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ10 ปขึ้นไป 62,934 36,653 47,228

(100.0) (100.0) (100.0)

   จําแนกตามลักษณะการทํางาน

       ทํางานเชิงเศรษฐกิจ 54,477 25,058 39,244

(86.6) (68.4) (83.1)

            ทํางานเกษตรในที่ถือครองอยางเดียว 31,545 9,502 20,790

(50.1) (25.9) (44.0)

            ทํางานเกษตรในที่ถือครองเปนหลัก 10,355 5,254 6,102

               และทํางานอื่นดวย (16.5) (14.3) (12.9)

            ทํางานอื่นเปนหลักและทํางานเกษตร 7,362 4,185 4,114

               ในที่ถือครองดวย (11.7) (11.4) (8.7)

            ทํางานอื่นเปนหลัก 5,215 6,117 8,238

               (ไมทํางานเกษตรในที่ถือครอง) (8.3) (16.7) (17.5)

       ไมทํางานเชิงเศรษฐกิจ 8,457 11,595 7,984

(13.4) (31.6) (16.9)



 

 

 

 โดยผูถือครองทําการเกษตร มีรายไดจากผลผลิต

ทางการเกษตร อยูในชวง 100,001 บาทข้ึนไป มากที่สุด 

(รอยละ 54.2)  รองลงมาคือ รายได 50,001 - 100,000            

และ 20,001 - 50,000 บาท (รอยละ 18.5 แล ะ 13.9 ตามลําดับ) 

โดยสัดสวนผูมีรายไดตั้งแต 100,001 บาทข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากป 

2546 รอยละ 19.9  

แผนภูมิ 8   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม

รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร  

พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 
 
 
 
 

  เมื่อพิจารณาหนี้สินของครัวเรือนผู ถือครอง 

พบวาผูถือครองฯ รอยละ 38.9 มีหนี้สิน  ซึ่งในจํานวนนี้

มีหนี้สินเพื่อการเกษตร (รอยละ 34.2)   โดยคิดเปนหนี้สินเฉลี่ย 

152,944 บาทตอครัวเรือนที่เปนหนี้เพื่อการเกษตร  ซึ่งสวนใหญ 

(รอยละ 67.6) กูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร  

แผนภูมิ 9   หน้ีสินของครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร 

พ.ศ. 2556  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. หนี้ส 

 ผู ถือครองทําการเกษตรของจั งหวัดสิ งหบุ รี     

รอยละ 65.5  มีการจางลูกจางทํางานเกษตร  โดยผูถือครองมี

การจางลูกจางชั่วคราวอยางเดียว รอยละ 64.4  จาง

ลูกจางประจําอยางเดียว รอยละ 0.5 สวนที่มีการจางทั้ง

ลูกจางประจําและชั่วคราว มี เพียงรอยละ 0.6 สําหรับ

ลูกจางประจําในป 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 561 คน ซึ่งใน

จํานวนนี้เปนลูกจางที่เปนคนไทย รอยละ 93.8   

 ผูถือครองมีแนวโนมการจางลูกจางประจําทํางาน

เกษตรในที่ถือครองลดลง  โดยจะเห็นวาในชวง 2546 – 2556  

จํานวนลูกจางประจําลดลง จาก 733 คน เปน 561 คน 

 

ตาราง 6  การจางลูกจางทํางานเกษตร พ.ศ. 2536-2556  

 

 

10. การจางลกูจางทํางานเกษตร 

   *       
 

*        

xii 

   * สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536   ไมมีขอถามเกี่ยวกับแหลงท่ีมาของลูกจางประจํา 
 

รายการ 2536 2546 2556

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 19,503 17,026 15,925
(100%) (100%) (100%)

        ไมจางลูกจางทําการเกษตร 6,432 6,523 5,494

(33.0) (38.3) (34.5)

        จางลูกจางทําการเกษตร 13,071 10,503 10,431
(67.0) (61.7) (65.5)

              จางลูกจางประจํา 64 110 76

(0.3) (0.6) (0.5)

              จางลูกจางชั่วคราว 12,863 10,257 10,248

(66.0) (60.3) (64.4)

              จางลูกจางประจําและชั่วคราว 144 136 107

(0.7) (0.8) (0.6)

จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร 733 561

(100%) (100%) (100%)

        เพศ

              ชาย * 512 392

(70.0) (69.9)

              หญิง * 220 169

(30.0) (30.1)

        แหลงที่มาของลูกจางประจํา

              คนไทย * 676 526

(92.2) (93.8)

              คนตางดาว * 57 35

(7.8) (6.2)



แผนภูมิ 1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร รายอําเภอ จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ.2556 

Figure 1 Number of Holdings by Amphoe, Sing buri Province 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2 เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร รายอําเภอ จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ.2556 

Figure 2 Area of Holding by Amphoe, Sing buri Province 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 <50,001 
50,001 – 100,000 
>100,000 

เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร (ไร) 
Area of Holding (Rai) 

จํานวนผูถือครองทําการเกษตร (ราย) 
Number of Holdings (Number) 
 

 
 

 

<2,001 

2,001 – 4,000 

> 4,000 

อ.เมืองสิงหบุรี 

Mueang Sing Buri 

อ.ทาชาง 

Suk Samran 

อ.พรหมบุรี 

Phrom Buri 

อ.อินทรบุรี 

In Buri 

อ.บางระจนั 

Bang Rachan 

อ.คายบางระจนั 

Khai Bang Rachan 

อ.เมืองสิงหบุรี 

Mueang Sing Buri 

อ.ทาชาง 

Suk Samran 

อ.พรหมบุรี 

Phrom Buri 

อ.อินทรบุรี 

In Buri 

อ.บางระจนั 

Bang Rachan 

อ.คายบางระจนั 

Khai Bang Rachan 



 

 

  

 
 
 National Statistical Office (NSO) conducted  
the First Agricultural Census in 1950 1963  1978  1993  
and 2003, respectively. Agricultural Census  takes place 
every 10 years with the recommendations of the 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO). National Statistical Office (NSO) 
conducted the 2013 Agricultural Census which is the 
sixth round of its series. The census aims to provide 
basic information on the structure of agriculture at 
administrative units and that information over ten 
years provides as a guideline for developing 
agricultural policies and plans as well as monitoring 
agricultural development for both national and local 
level. 

For this Agricultural Census, National 
Statistical Office of Sing buri collected data in fieldwork 
involved by 69 agricultural volunteers at village 
level and the 14 agricultural extension officers at 
tumbon level and the NSO provincial staff for 
interviewing all household in Sing buri in order to find 
the agricultural households. The census fieldwork 
was carried out during May 2013 by using a portable 
device (Tablet). National Statistical Office of Sing buri 
reported the summary of some data already. For this report, 
the result is a complete summary of all of the Sing 
buri Province. The findings are as following. 

1. ผูถือครองและเน้ือท่ีถือครองทํากา 

 Sing buri composed six districts. As of the 
census day (1st May 2013), Sing buri had totally 15,925 of 
agricultural holdings, which was accounted for 21.9 
percent of total households of the province.1/ The total 
area of holdings was 314,586 rais or averagely 19.8 rais 
per holding. 

 The majority of agricultural holdings, 
4,494 members (28.2%), located in Amphoe In Buri 
which also had the biggest area of holdings for 
108,352 rais (34.4%). The Amphoe Bang Rachan was 
the second in the number of holdings and area of 
holdings, for 3,697 members and 77,791 rais (23.2% 
and 24.7% respectively). Amphoe Tha Chang had 
the least number of holdings for 1,057 members 
(6.6%) and had the least area of holdings for 16,428 rais 
(5.2%). 

 

 
 
 Considering to the average area of 
holdings, it was found that that Amphoe In Buri had 
highest of the average area of holding (24.1 rais), 
followed by Amphoe Bang Rachan, Amphoe Khai 
Bang Rachan Amphoe Phrom Buri and Amphoe Tha 
Chang (21.1% 19.6% 15.7% 15.6% and 15.1% 
respectively). While Amphoe Mueang Sing buri had 
the lowest of the average area of holding was 15.1 
rais.  
 
Table 1  Number and area of holdings by amphoe 

(2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Considering changes of agricultural 
holding during the past 10 years, the number of 
holdings and the area of holdings decreased from 
17,070 to 15,925 members (7.2%) and from 344,765 
to 314,586 rais (9.6%), the average area of holdings 
was 20.2 and 19.8 rais, respectively. 

Figure 1   Comparing number and area of holdings 
(1993 – 2013)    

          
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 1. Number and area of holdings  
 

Executive Summary 

the 2013 Agricultural Census 

   1/ 
In 2013, total households in Singburi Province is 72,712 households (from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior) 

        Census scope:      Covering four agricultural activities which were crops, livestock, freshwater culture and sea salt farm, of which the agricultural operation  
                                  was mainly for selling purpose  (including planting rice for owned consumption and raising cattle/buffalo for farm work) 

Average

area

of holding

number % number %  (rai) 

   Amphoe Mueang Sing Buri     2,923 18.4    44,218 14.1 15.1

   Amphoe Bang Rachan     3,697 23.2    77,791 24.7 21.1

   Amphoe Khai Bang Rachan     2,259 14.2    44,361 14.1 19.6

   Amphoe Phrom Buri     1,495 9.4    23,436 7.5 15.7

   Amphoe Tha chang     1,057 6.6    16,428 5.2 15.6

   Amphoe In Buri     4,494 28.2  108,352 34.4 24.1

19.8 Total 

Amphoe

Number of holdings Area of holding

(million case) (million rai)  

  15,925 100.0  314,586 100.0
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 The Agricultural Census in 2013, it was found 

that the most of agricultural holdings 15,925 members 

(93.4%) was cultivating crops. Of this number, about 7.7 

percent was also operated with the other type 

agricultural activities such as livestock, freshwater 

culture.  
  The census result also showed that 92.1 
percent of the holdings engaged with a single 
agricultural activity, but with the single type activity, 
the holdings might operate with a variety of crops or a 
variety of livestock. 
  The holdings of two types of agricultural 
activities was found 7.3 percent, while the holdings of 
three types and above of agricultural activity was 
found only 0.6 percent. 

Figure 2 Number of holdings by type of agricultural   
              activity (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Most of agricultural holdings (86.5%) 
had an area of holding less than 40 rais, which of this 
number 48.8 percent was of agricultural holdings 
having area 10 – 39 rais. There was only 0.2 percent 
for the agricultural holdings having area 140 rais and above.
  

figure 3    Number of holdings by size of total  
              area of holding (1993 – 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 The majority of holdings operated solely 

under own land (59.5%). About 18.9 percent was 

the holdings operated under own land and other 

land. The rest 21.6 percent was the holdings 

operated under other land. 

Figure 4 Number of holdings with land by land 

tenure and documentary of right (2013) 

 
 

 

 

 
 
 
 

3. Size of total area of holding 

4.  Land tenure and documentary of right 

2. Type of agricultural activity 

Note : respondents can answer  more than one type of agricultural activity. 
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From the total area of holdings, 314,586 

rais, more than half of the area (93.6%) was the area 

under rice, followed by field crops / forest (2.9%). 
The result of this Agricultural Census has 

revealed that during the past 10 years, the area of 
rice grew significantly. In contrast, the area under 
field crops , permanent crop/forest, and the area of 
pasture and others were decrease. 

Figure 5   Comparing area of holding by land use 
          (1993 – 2013) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 The majority of agricultural holdings (92.8%) 
used fertilizer. Most of them (88.2%) used inorganic 
organic, of which the holdings using inorganic fertilizers 
only was 61.5  percent, while used inorganic fertilizers 
only 1.0 percent and used bio only 1.8 percent. 
 Considering the fertilizer use from 2003 
to 2013, it was discovered that holdings used 
fertilizer increasingly from 90.5 percent in 2003 to 
92.8 percent in 2013. There were especially using 
inorganic fertilizer and other fertilizer with up to 
26.7 in 2013. In contrast, the holding using only 
inorganic fertilizer had reduced from 68.9 percent 
in 2003 to 61.5 percent in 2013. 

 In regard to the average number of using 
inorganic fertilizer per rai, it was found that its use  
fertilizer increasingly from 63.0 kg. per rai in 2003 
to 75.8  kg. per rai in 2013. 

Table 2  Number of holdings by using fertilizer 
            (1993 – 2013) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Area of holding by land use 6.  Fertilizer 

   * In 1993 and 2003, no question about bio-fertilizer.  
 
 

1.Number of holdings with crop 18,045 74,973 14,703
         (100%) (100%) (100%)
       Not using fertilizer 1,693 1,416 1,056

(9.4) (9.5) (7.2)
       Use fertilizer 16,352 13,552 13,647

(90.6) (90.5) (92.8)
                Inorganic 12,591 10,322 9,042

(69.8) (68.9) (61.5)
                Organic 442 338 269

(2.4) (2.3) (1.8)
                Bio * * 154

(1.0)
                Inorganic and other 3,319 2,872 3,923

        (18.4) (19.3) (126.7)
                Organic and Bio * * 259

(1.8)

2.Area treated inorganic fertilizer (rai) 317,027 704,636 447,275

3.Quantity used inorganic fertilizer  (1,000 kg.) 15,469 44,417 33,916

       Average per rai (kg.) 48.8 63.0 75.8

Item 1993 2003 2013
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Total number of holders 19,503 16,836 15,159
     by age group (100.0) (100.0) (100.0)

 Under    25  years 121 84 86
(0.6) (0.5) (0.5)

25    –    34  years 1,940 1,272 5
(10.0) (7.6) (4.8)

35    –    44  years 4,606 3,527 1,887
(23.6) (20.9) (11.9)

45    –    54  years 5,094 5,147 4,663
(26.1) (30.6) (29.3)

55    –    64  years 4,864 3,926 4,904
(24.9) (23.3) (30.8)

           65    years and over 2,878 2,880 3,614
(14.8) (17.1) (22.7)

Item 1993 2003 2013

Item 1993 2003 2013

Total number of holder's household 74,011 58,519 51,357

member (Exculding corporation) (100.0) (100.0) (116.0)

                  Average per household 3.8 3.5 3.2

   By sex

                  Male 34,343 28,943 23,728

(46.4) (49.5) (62.2)

                  Female 39,668 29,576 27,629

(53.6) (50.5) (53.8)

   By age group

                  Under    25  years 24,734 15,646 11,420

(33.4) (26.7) (22.3)

                  25    –    34  years 12,057 8,715 6,627

(16.3) (14.9) (12.9)

                  35    –    44  years 12,158 9,564 6,538

(16.4) (16.3) (12.7)

                  45    –    54  years 10,042 10,276 10,378

(13.6) (17.6) (20.2)

                  55    –    64  years 8,672 7,158 8,742

(11.7) (12.2) (17.0)

                  65    years and over 6,348 7,160 7,652

(8.6) (12.2) (14.9)

 

 

 The 2013 census result showed that 52.7 

percent of private agricultural holders were male, and 

the rest 47.3 percent were female. During 2003 to 

2013, the proportion of male holders decreased from 

57.1 percent to 42.9 percent respectively. 

 Considering by age of holder, it was found 

that the proportion of the holders aged 35 years and 

above, 35 – 64 year decreased from 74.8 percent in 

2003 to 72.0 percent in 2013. It was also observed the 

increase for the proportion of the holders aged          

65 years and above from 17.1 percent to 22.7 percent. 

 

Figure 6   Number of holders by sex and age group 

              (1993 – 2013) 

Total number of holders 19,503 16,836 15,159
     by age group (100.0) (100.0) (100.0)

 Under    25  years 121 84 86
(0.6) (0.5) (0.5)

25    –    34  years 1,940 1,272 5
(10.0) (7.6) (4.8)

35    –    44  years 4,606 3,527 1,887
(23.6) (20.9) (11.9)

45    –    54  years 5,094 5,147 4,663
(26.1) (30.6) (29.3)

55    –    64  years 4,864 3,926 4,904
(24.9) (23.3) (30.8)

           65    years and over 2,878 2,880 3,614
(14.8) (17.1) (22.7)

Item 1993 2003 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concerning members of agricultural 

households in Sing buri Province, they were 

totally 51,357 members, which was accounted 

for 24.1 percent2/ of the whole population of 

Sing buri. The proportion of male members was 

found a little higher than female members, 62.2 

percent and 53.8 percent respectively. The 

household size was averagely 3.2, which 

decreased from 3.65 in year 2003. 

 Considering by age of members, it was 

discovered that the group of members aged 35 

years and above increased from 58.4 percent in 

2003 to 64.9 percent in 2013. 

Table 3 Number of holder’s household members 

by sex and age group (2013) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.  Demographic characteristics and  
    activity status 
 

     2/
 In 2013, total population in Singburi Province is 212,690 persons.( from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior) 
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 Most of the members aged 10 years and 
above (83.1%) engaged the economically activities. 
It was found that 65.6 percent of the members 
aged 10 years and above engaged with agricultural 
activity in their holding. Of this number, 44.0 percent 
engaged with agricultural activity in their holding 
alone, 21.6 percent engaged with agricultural 
activity in their holding and other work. It was 
discovered that 17.5 percent was the members not 
having engaged with agricultural activity in their 
holding. It was noticed that the proportion of 
members who work in their holding alone increased 
from 25.9 percent in 2003 to 44.0 percent in 2013. 

 

Table 4   Number of holder’s household members 
10 years of age and over by activity 
status (1993 – 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 
 
 Comparing the census result between 
2003 and 2013, it was showed that the proportion 
of holders with secondary education level had 
increased (12.0% and 19.5%, respectively).      
 For the proportion of holders with 
bachelor degree and vocational degree, were also 
increase (from 2.4% to 4.9% and from 3.1% to 6.5% 
respectively). However, the proportions of holders 
with primary education level had decreased (from 
74.4% to 60.7%). The same pattern was also for the 
holders who had no schooling, which was decrease 
from 1.7 percent to 0.8 percent. 

 

Figure 7   Education of holders (2003 – 2013) 
 

  

 

 

 

 

 
   

  
10. รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร 

 It was found that most of holder’s 
(57.0%) household earned income from agricultural 
activity alone, which was increased more than a 
double from 2003 (from 27.9% to 57.0%), while the 
rest of 43.0 percent were those who earned income 
from both agricultural activity and other sources. 

Table 5  Number of holders by household income 

 (1993 – 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Education level of the holders 

9. Income and debt of holder’s household 

     
3/

 Number of holdings reported the income's sources from other sources, year    
          

1993 and 2003 included equally information from agriculture and other sources. 
 
 

Item 1993 2003 2013

Number of holder's household members 62,934 36,653 47,228

10 years of age and over 100 100 100

 By activity status
         �Economically active 54,477 25,058 39,244

(86.6) (68.4) (83.1)

               Engaged in agricultural work on 31,545 9,502 20,790

                       the holding only (50.1) (25.9) (44.0)

               Mainly engaged in agricultural 10,355 5,254 6,102

                       work on the holding (16.5) (14.4) (12.9)

                       and other works 

               Mainly engaged in other works 7,362 4,185 4,114

                      and in agricultural work (11.7) (11.4) (8.7)

                      on the holding

               Mainly engaged in other works 5,215 6,117 8,238
                      (Not engaged in agricultural (8.3) (16.7) (17.5)
                       work on the holding) 

         Not economically active 8,457 11,505 7,984

1.3.4 (31.6) (16.9)

Item 1993 2003 2013

Total number of holders 19,503 17,014 15,916

  (Excluding corporation) (100%) (100%) (100%)

   By source of household income

          Agriculture only 8,634 4,746 9,073

(44.3) (27.9) (57.0)

          Agriculture and others sources 10,869 12,268 6,843

(55.7) (72.1) (43.0)

                Mainly from agriculture 5,672 7,280 4,140

(29.1) (42.8) (26.0)

                Mainly from being 612 281 292

                    agricultural worker (3.1) (1.6) (1.8)

                Mainly from other sources 4,585 4,707 2,411

(23.5) (27.7) (15.2)

3/ 3/
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It was discovered that the proportion of the holders 

who earned income from agricultural products for 

100,001 Baht and above was 54.2 percent, noticing 

that this proportion increased about 19.9 percent 

from 2003. This was followed by those for     

50,0001 – 100,000 Baht and those for            

20,001 – 50,000 Baht (18.5% and 13.9% 

respectively). 

Figure 8   Number of holders by income from 
agricultural product (1993 – 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  According to debt of household, there 

were 38.9% of the holders being in debt. The 

amount of debt for agriculture was 34.2%. The 

average per household in debt was 152,944 baht. 

Most of debt (67.6%) borrowed from Bank for 

agriculture and agricultural cooperative.  

Figure 9  Dept of household (2013) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                

 There were 65.5 percent of the total 

holdings employed agricultural workers, of 

which 64.4 percent was the percentage of 

employment only occasional basis and 0.5 

percent was the percentage of employment 

only on permanent basis. The holdings with the 

employment of both occasional basis and 

permanent basis were 0.6 percent. The number 

of permanent workers for agriculture in 2013 

was 561 persons. Of this number, 93.8 percent was 

the thai workers. 

  It was found that the number of the 

permanent agricultural workers had decreased, 

particularly during the year 2003 to 2013 as the 

number decreased in double from 733 workers to 

561 persons. 

Table 6  Employment on agricultural (1993 – 2013)  

                

 

 

 

 

 

 

10. Employment on agricultural workers 

   * In 1993 ,no question about source of workers.  
 
 

Item 1993 2003 2013

 Total number of holdings 19,503 17,026 15,925
(100%) (100%) (100%)

        Not employ agricultural workers 6,432 6,523 5,494
(33.0) (38.3) (34.5)

        employ agricultural workers 13,071 10,503 10,431
(67.0) (61.7) (65.5)

                  Permanent workers 64 110 76

(0.3) (0.6) (0.5)
                  Occasional workers 12,863 10,257 10,248

(66.0) (60.2) (64.4)
                  Permanent and 144 136 107
                       Occasional workers (0.7) (0.8) (0.6)
 Number of permanent workers 733 561

(100%) (100%) (100%)
        By sex 
                  Male * 512 392

(70.0) (69.9)
                  Female * 220 169

(30.0) (30.1)
        By source of workers
                  Thai * 676 526

(92.2) (93.8)
                  Foreigner * 57 35

(7.8) (6.2)
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การทําเกษตร

ผูถือครองทําการเกษตร จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร

   ทั้งจังหวัด 15,925    ราย   ทั้งจังหวัด 51,357      ราย

        อ.เมือง 2,923      ราย(18.45%) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร อายุ 10 ปขึ้นไป

        อ.บางระจัน 3,697      ราย(23.2%)   ทั้งจังหวัด 47,228      ราย

        อ.คายบางระจัน 2,259      ราย(14.2%) ลูกจางทํางานเกษตร

        อ.พรหมบุรี 1,495      ราย(9.4%)   จํานวนลูกจางประจําทั้งสิ้น 561 คน

        อ.ทาชาง 1,057      ราย(6.6%)       คนไทย 526 คน

        อ.อินทรบัรี 4,494      ราย(28.2%)       คนตางดาว 35 คน

เนื่อที่ถือครองทําการเกษตร การศึกษาผูถือครองทําการเกษตร

   ทั้งจังหวัด 314,586   ไร   รวมทั้งสิ้น 15,916      

        อ.เมือง 44,219    ไร(14.1%)      ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี 777 ราย(4.9%)

        อ.บางระจัน 77,791    ไร(24.7%)       ปวช./ปวส./ฝกหัดครู(รวมอนุปริญญาทุกสาขา)

        อ.คายบางระจัน 44,361    ไร(14.1%) 1,031        ราย(6.5%)

        อ.พรหมบุรี 23,436    ไร(7.5%)        มัธยมศึกษา 3,106        ราย(19.5%)

        อ.ทาชาง 16,428    ไร(5.2%)        ประถมศึกษา 9,668        ราย(60.7%)

        อ.อินทรบัรี 108,352   ไร(34.4%)        ต่ํากวาประถมศึกษา 1,191        ราย(7.5%)

       การศึกษาอื่น 13 ราย(0.1%)

เนื่อที่ถือครองเฉลี่ย        ไมมีการศึกษา 130 ราย(0.8%)

   ทั้งจังหวัด 19.8        ไร

        อ.เมือง 15.1        ไร รายไดและหนี้สินของครัวเรือน

        อ.บางระจัน 21.0        ไร

        อ.คายบางระจัน 19.6        ไร รายไดจากผลผิตทางการเกษตร

        อ.พรหมบุรี 15.7        ไร   รวมทั้งสิ้น 15,916      ราย

        อ.ทาชาง 15.5        ไร    100,001บาทขึ้นไป 8,622        ราย(54.2%)

        อ.อินทรบัรี 24.1        ไร    50,001-100,000  บาท 2,948        ราย(18.5%)

   20,001-50,000    บาท 2,217        ราย(13.9%)

ลักษณะการทําการเกษตร
1/  

(จํานวนผูถือครอง)    10,001-20,000    บาท 946          ราย(5.9%)

   เพาะปลูกพืช 14,750.0  ราย(92.7%)    ต่ํากวา 10,000      บาท 1,027        ราย(6.8%)

   เลี้ยงปศุสัตว 842.0      ราย(5.3%)    ยังไมมีผลผลิตจากการเกษตร 156          ราย(1.0%)

   เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด 171 ราย(1.1%)

1/ลักษณะการทําเกษตร ตอบไดมากกวา 1ประเภท

สรุปประเด็นสําคัญ
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แหลงที่มาของรายได จํานวนเงินที่เปนหนี้เพื่อการเกษตรจําแนกตามแหลงเงินกู
2/
(ลานบาท)

  รวมทั้งสิ้น 15,916   ราย   รวมทั้งสิ้น 983

   จากการเกษตรอยางเดียว 9,073    ราย(57.0%)     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสสหกรณการเกษตร 665 (67.6%)

    จากการเกษตรและจากแหลงอื่น 6,843    ราย(43.0%)     ธนาคารอื่นๆ/สถาบันการเงิน 118 (12.0%)

       สวนใหญจากผลผลิตทางการเกษตร 4,140    ราย(26.0%)     สหกรณ/กลุมเกษตรกร 109 (11.1%)

       สวนใหญจากการรับจางทําการเกษตร 292       ราย(1.8%)      กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 60 (6.1%)

       สวนใหญจากแหลงอื่น 2,411    ราย(15.2%)      หนวยราชการอื่นๆ 2 (0.2%)

     แหลงเงินกูนอกระบบ 29 (3.0%)

หนี้สินเพื่อการเกษตร

  จํานวนผูถือครองที่รายงานการเปนหนี้ 15,916   ราย           ขาว

     ไมมีหนี้สิน 9,724    ราย(61.1%)

     มีหนี้สิน 6,192    ราย(38.9%) จํานวนผูถือครองที่ปลูกขาว                  12,066 ราย

        เพื่อการเกษตร 5,453    ราย(34.3%)

        นอกการเกษตร 565       ราย(3.5%) เนื้อที่เพาะปลูกขาว                          574,343 ไร

        เพื่อการเกษตรและนอกการเกษตร 174       ราย(1.1%)

   จํานวนงินที่เปนหนี้เพื่อการเกษตร 983       ลานบาท เนื้อที่เก็บเกี่ยว                                571,739 ไร

   หนี้สินเฉลี่ยตอผูถือครองที่เปนหนี้ 152,944 บาท

ผลผลิตขาว                                    460,584 1000ก.ก.

ผลผลิตเฉลี่ย                                        806 กก./ไร

สรุปประเด็นสําคัญ
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Agriculture

Number of holdings Number of holder
,
 s household members

Total 15,925    cases Total 51,357      cases

    Amphoe Mueang Singburi 2,923      cases(18.45%) Number of holder, s household members 

    Amphoe Bang Rachan 3,697      cases(23.2%) (10 years and over)

    Amphoe Khai Bang Rachan 2,259      cases(14.2%) Total 47,228      cases

    Amphoe Phrom Buri 1,495      cases(9.4%) Employment on agricultural workers

    Amphoe Tha Chang 1,057      cases(6.6%)     Number of permanent worke 561 cases

    Amphoe In Buri 4,494      cases(28.2%)       Thai 526 cases
      Foreigner 35 cases

Area of agricultural holding

Total 314,586   Rais Education of agricultural holding

    Amphoe Mueang Singburi 44,219    Rais(14.1%) Total    15,916      

    Amphoe Bang Rachan 77,791    Rais(24.7%) Bachelor and over 777 cases(4.9%)

    Amphoe Khai Bang Rachan 44,361    Rais(14.1%)         Vocational education/Teachers’ training (every 

    Amphoe Phrom Buri 23,436    Rais(7.5%)         diploma in education) 1,031        cases(6.5%)

    Amphoe Tha Chang 16,428    Rais(5.2%)         Secondary education 3,106        cases(19.5%)

    Amphoe In Buri 108,352   Rais(34.4%)         Elementary education 9,668        cases(60.7%)

        Lower than  1,191        cases(7.5%)

Average area of holding              Elementary education 13 cases(0.1%)

Total 19.8        Rais         Others 13 cases(0.1%)

    Amphoe Mueang Singburi 15.1        Rais         No education 130 cases(0.8%)

    Amphoe Bang Rachan 21.0        Rais

    Amphoe Khai Bang Rachan 19.6        Rais  Income and debt of holder’s household

    Amphoe Phrom Buri 15.7        Rais

    Amphoe Tha Chang 15.5        Rais Income from agricultural product

    Amphoe In Buri 24.1        Rais Total 15,916      cases

 100,001  baht and over 8,622        cases(54.2%)

Activity of agriculture
1/  

(Number of holdings)  50,001 – 100,000  baht 2,948        cases(18.5%)

   Cultivating crops 14,750.0  cases(92.7%)  20,001 – 50,000  baht 2,217        cases(13.9%)

   Rearing livestock 842.0      cases(5.3%)  10,001 – 20,000  baht 946          cases(5.9%)

   Freshwater culture 171 cases(1.1%)  Under 10,000 baht 1,027        cases(6.8%)

 Not having agriculture product 156          cases(1.0%)

1/respondents can answer more than one type of agricultural activity.

Key findings
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 Source of household income Amount of debt for agriculture by source of loan (million baht)

Total 15,916   cases Total 983 million baht

   Agriculture only 9,073    cases(57.0%)   Bank for agriculture and agriculture cooperative

   Agriculture and other sources 6,843    cases(43.0%) 665 (67.6%)

       Mainly from agriculture 4,140    cases(26.0%)   Other bank/Financial institute 118 (12.0%)

       Mainly from being agricultural worker   Cooperative/Farmer’s group 109 (11.1%)

292       cases(1.8%)   Village and city fund 60 (6.1%)

       Mainly from  other sources 2,411    cases(15.2%)   Other government agencies 2 (0.2%)

  Unorganized market 29 (3.0%)

debt for agriculture

  Number of holders reporting debt 15,916   cases Rice

    not being in debt 9,724    cases(61.1%)

    being in debt 6,192    cases(38.9%) Number of holdings 12,066        cases

      Debt for agriculture 5,453    cases(34.3%)

      Debt out of agriculture 565       cases(3.5%) Planted area  574,343      rais

      Debt for agriculture 174       cases(1.1%)

          and out of agriculture Harvested  571,739      rais

    amount of debt for agriculture 983       million baht

    Average of debt for agriculture  152,944 bath Product  460,584      1000kg

Average  product 806            kg/rais

Key Findings  (Contd)
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1.  สํามะโนการเกษตร 

 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเกษตร 

โดยการสอบถามจาก ผู ถ ือครองทําการเกษตรทุกคน     

ทั่วประเทศ ณ วันสํามะโน เปรียบเสมือน  การฉายภาพนิ่ง

ของการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสํามะโน เพื่อแสดง

ให เห ็นว า  ณ ว ันสํ ามะ โน  ประ เทศไทยม ีผู ถ ือครอง         

ทําการเกษตรเทาใด อยูที่ไหน (จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน) 

มีลักษณะการทําการเกษตรเปนอยางไร (มีจํานวน เนื้อที่เทาไร 

ทําอะไร ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว อะไรบาง) มีอายุเทาไร 

มีการศึกษาระดับไหน และมีรายไดหนี้สินเทาใด เปนตน  

2. ความเปนมา 

 ประเทศไทยมีการจัดทําสํามะโนการเกษตร

มาแลว  5 ครั้ง  ค รั้ งแรกเมื่อ  พ .ศ .  2493  ตอมาใน  

พ.ศ. 2506  2521  2536 และ 2546   เพื่อใหมีขอมูลสถิติ

เ กี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร สําหรับใช

ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น พัฒ น า ด า น ก า ร เ ก ษ ต ร

ของประเทศ และสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย 

ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาทางการเกษตรได

อยางตอเนื ่อง  และเพื ่อใหสอดคลองกับขอเสนอแนะ

ขอ งอ ง คก า ร อ าห า รแ ละ เ กษ ตร แหงสหประชาชาติ 

(FAO) ที่แนะนําใหทุกประเทศจัดทําสํามะโนการเกษตร

ทุก 10 ป  สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่

ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในการจัดทําโครงการ

สํามะโนทุกดาน   จึงไดกําหนดที่จะจัดทําสํามะโนการเกษตร

คร้ังที่ 6 ข้ึนในป 2556 

 โดยคร้ังนี้การทําสํามะโนการเกษตร ไดขยาย

ขอบขายการทําการเกษตรครอบคลุมถึงการทํานาเกลือสมุทร

ตามมติคณะรัฐมนตรี(1 มีนาคม 2554) และไดผนวกขอถาม

การทําประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ ง

ไว ในแบบนับจดดวย 

  

  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานทาง

การเกษตร ไดแก จํานวนผูถือครอง และเนื้อที่ถือครองทํา

การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด การทํานา

เกลือสมุทร การใชประโยชนในที่ถือครอง การถือครองที่ดิน 

เนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่ทํานาเกลือสมุทร และเนื้อที่เพาะเลี้ยง

สัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด จํานวนการเลี้ยงปศุสัตว การใชปุย การใช

เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร และกําลังแรงงานที่ใช

ในการเกษตร เปนตน 

 2) เพื ่อให ม ีข อม ูลด ังกลาวในระดับพื ้นที ่ย อย 

(ระดับหมูบาน ) สําหรับใชประกอบการวางแผนพัฒนา

ในระดับประเทศ และระดับทองถ่ินตอไป 

 3) เ พื ่ อ นํา ข อ มู ล ที ่ ไ ด ม า ใ ช เ ป น ก ร อ บ ใน

การเลือกตัวอยาง สําหรับการสํารวจในรายละเอียดเก่ียวกับ

การเกษตร การทําประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชายฝง  

 4) เพื ่อศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของโครงสราง

พื้นฐานทางการเกษตร ในรอบ 10 ปที่ผานมา 

4. ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 ขอมูลที่ ไดจากการจัดทําสํามะโนการเกษตรนี้

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา 

รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ สามารถนําไปใชประโยชนได 

ดังนี้ 

 1)   ใชในการวางแผน  กําหนดนโยบาย  

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตรในระดับประเทศ

และระดับทองถ่ิน และใชในการติดตามประเมินผลการพัฒนา

ประเทศในชวงที่ผานมา 

 2)  ใชในการวิเคราะหศึกษาแนวโนม และ   

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานการเกษตร และการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 3)  ใช ศึกษาและประกอบการพ ิจ า ร ณ า      

ในการกําหนดนโยบายชวยเหลือเกษตรกรดานที่ดินทํากิน 

บทที่ 1 
บทนํา 
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 4)  ใชกําหนดนโยบายการใชที่ดินใหเหมาะสม

แกการเพาะปลูกพืชแตละชนิด ในสภาพของแตละทองถ่ิน  

ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด 

 5)   ขอมูลของ เกษตรกร เชน  เพศ อายุ 

ลักษณะการทํางาน รายไดและหนี้สินทางการเกษตร 

การศึกษา ของผูถือครอง สามารถใชวิเคราะหโครงสราง

ทางประชากรของ เกษตรกรและฐานะของครัว เรือน 

การพึ่งพิงรายได เพื่อกําหนดนโยบายชวยเหลือเกษตรกร 

โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยผูยากจน 

 6)  ขอมูลดานแรงงานในภาคเกษตร สามารถ 

ใชศึกษาการใชแรงงาน และการยายถ่ินจากชนบทสูเมือง 

 7)  ขอมูลที ่ไดสามารถใชเปนกรอบในการ

เลือกตัวอยา งสวนหนึ่ ง  (Sampling Frame) สําหรับ

การสํารวจในรายละเอียดเกี่ยวกับการเกษตรตาง ๆ ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานอื่น ๆ  ที่

เก่ียวของ 

 8 )  ใช เป นข อมู ลสํ าห รับการจั ดทํ าบัญชี

ประชาชาติ สาขาการเกษตร 

 9)  เปนขอมูลสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย และ

ผูที่สนใจนําไปศึกษาวิเคราะหวิจัยดานการเกษตร และดาน

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

5. ขอบขาย 

 การทําการเกษตร  หมายถึง การเพาะปลูกพืช 

การเลี้ยงปศุสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด และการทํานา

เกลือสมุทร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขาย  ดังตอไปนี้ 

 1)  การเพาะปลูกพืช ไดแก การเพาะปลูกขาว 

ยางพารา พืชยืนตน/ไมผลและสวนปา พืชไร พืชผัก/สมุนไพร 

และไมดอกไมประดับ ทุงหญาเลี้ยงสัตว การเพาะชําพัน ธุ ไ ม  

การเพาะเห็ดและการเพาะเชื้อเห็ด (รวม การเพาะปลูกขาว

เพื่อบริโภค) 

 2)  การเลี้ยงปศุสัตว ไดแก การเลี้ยงวัว ควาย 

หมู แพะ แกะ ไก เปด หาน และไหม (รวม การเลี้ยงวัว/ควาย 

เพื่อใชงานเกษตร) 

 

 3) การเพาะเลี ้ยงสัตวนํ้าในพื้นที ่นํ้าจืด 

ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดจําพวกปลา         

  รวม ปลาและสัตวน้ําสวยงามอื่นๆ กุ ง 

และสัตวน้ําอื่นๆ เชน กบ ตะพาบน้ํา จระเขน้ําจืด และ

ปลาสวยงาม เปนตน (รวม สัตวน้ํากรอยที่นํามาเลี้ยงใน

พื้นที่น้ําจืดดวย เชน กุงกุลาดํา ปลากะพง เปนตน) 

 4)  การทํานาเกลือสมุทร ไดแก การทํานาเกลือ  

ในพื้นที่ 7 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี และปตตานี 

 ไมรวม 1) การทําการเกษตรเพื่อการศึกษา 

           ทดลอง การแขงขัน การกีฬา  

                                  การพักผอนหยอนใจ 

 2) การบริการทางการเกษตร 

 เชน การรับจางไถดวย 

 รถแทรกเตอร  รับจางขุด 

 รับจางผสมพันธุสัตว  

 รับจางฟกไข เปนตน 

6. วันสํามะโน 

 หมายถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

 กําหนดข้ึนเพื่อใชอางอิงขอมูล เชน จํานวนผูถือครอง 

และเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร ลักษณะตาง ๆ ของการทํา

การเกษตร เปนตน 

7. คุมรวม 

 ผูถือครองทําการเกษตรที่จะถูกเก็บรวบรวมขอมูล

ในคร้ังนี้ คือ ผูถือครองทําการเกษตรที่ทําการเพาะปลูกพืช 

เลี้ยงปศุสัตว เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด และทํานาเกลือสมุทร 

ทุกคนในทุกทองที่ทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาล 

 สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลของโครงการนี้ได   

ใชวิธี “Closed Segment Concept” ในระดับจังหวัด 

กลาวคือ ผูถือครองทําการเกษตรจะถูกนับจดและแจงนับ

ในจังหวัดที่มีการทําการเกษตรเทานั้น 
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8. ขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

 ขอมูลเก่ียวกับการทําการเกษตรของผูถือครอง

ที่เก็บรวบรวม มีดังนี้ 

  1) ลักษณะการดํา เนินงานและสถานภาพ

ของผูถือครอง 

 2) เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม

การใชประโยชน  การถือครองและที่ตั้งของผืนที่ดิน 

 3) การเลี้ยงปศุสัตว 

 4) ขาว 

 5) ยางพารา 

 6) พืชยืนตน  ไมผล  และสวนปา 

 7) พืชผัก  สมนุไพร  และไมดอกไมประดับ 

 8) พืชไร 

 9) การทํานาเกลือสมุทร  

  10) การเพาะเลี้ยงสัตวน้าํในพื้นที่น้าํจืด 

  11) เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณการขนสง

เพื่อการเกษตร  

  12) ปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 

  13) ลูกจางทาํงานเกษตร  

  14) สมาชิกในครัวเรือนผูถือครองและลักษณะ

การทํางาน 

  15) การศึกษาและการเปนสมาชิกองคกรดาน

การเกษตรของผูถือครอง 

  16) รายได และหนี้ สินทางการเกษตรของ

ครัวเรือนผูถือครอง 

 หมายเหตุ  ;  ขอ  1) - 10)   ขอมูลโครงสราง

พื้ นฐานหลั กทางการเกษตร 

(สัมภาษณผูถือครองทุกคน) 

                                 ขอ 11) - 16)   ขอมูลโครงสราง

ทางการเกษตรอ่ืน (สัมภาษณผู

ถือครองรอยละ 25) 

9.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจะดํา เน ินการพรอมกัน  ทุก

จังหวัดทั่วประเทศระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2556 

โดยสํานักงานสถิติจังหวัดสิงหบุรี ไดสงอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน  จํานวน  69  คน  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจํา

ตําบล จํานวน 14 คน  และเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติ

จังหวัดออกไปสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนทุกครัวเรือนใน

จังหวัด    เพื่อหาผูถือครองทําการเกษตร  โดยใชคอมพิวเตอร

พกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

10.  คํานิยาม 

 1. ผูถือครองทําการเกษตร 
  หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งควบคุม 

จัดการ และมีอํานาจตัดสินใจ เกี่ยวกับการทําการเกษตร

ในที่ถือครอง  และเปนผูรับผิดชอบทั้งทางดานเทคนิคและ

การเงิน อาจดําเนินงานเอง หรือมอบใหผูจัดการ หรือผูที่ไดรับ

มอบหมาย ดําเนินงานหรือดูแลแทนก็ได   

 1) เปนผูทําการเกษตรในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

 2) เปนเจาของที่ดินที่ใชทําการเกษตร เปนผูเชา 

หรือทําการเกษตรในที่ดินของผูอื่นหรือในที่สาธารณะ/

ปาสงวน  โดยไมคํานึงถึงวาจะไดรับความยินยอมหรือถูกตอง

ตามกฎหมายหรือไม 

 3) ม ีที ่ด ินที ่ใ ช ทําการ เกษตรผ ืน เด ียวหร ือ

หลายผืน ที่ดินดังกลาวอาจอยูแหงเดียวกัน หรืออยูแยกกัน

ในเขตทองที่ใดก็ได  แตที่ดินทุกผืนจะตองอยูภายในเขต

จังหวัดเดียวกัน ซึ่ง  

 (1)  ที่ดินแตละผืนอาจจะใชทั้งหมดหรือเพียง

บางสวน  เพื่อการผลิตทางการเกษตรก็ได 

 (2)  ที่ดินแตละผืนอาจมีเนื้อที่ เพียงเล็กนอย  

เชน  คอกสัตว  ที่เพาะเห็ด  ที่เลี้ยงกลวยไม  หรือบอเลี้ยงปลา

น้ําจืด  เปนตน 

 4) การดําเนินงานตองอยูภายใตการบริหารหรือการ

จัดการอันเดียวกัน ซ่ึงอาจดําเนินการโดยครัวเรือนเดียว หรือ

ครัวเรือนตั้งแต 2 ครัวเรือนข้ึนไป หรือบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ที่อยู

ตางครัวเรือนกัน หรือบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล หรือ

หนวยงานของรัฐ หรือดําเนินงานในลักษณะอื่นๆ  เชน 

กลุมเกษตรกร เปนตน 

 2.  เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร 

 หมายถึง เน้ือที่รวมของที่ดินทุกผืนภายในจังหวัดที่

ผูถือครองถือครองอยูและใชทําการเกษตร (เพาะปลูกพืช 

เลี ้ยงสัตว เพาะเลี ้ยงสัตวน้ําในพื ้นที ่น้ําจืด ทํานาเกลือ

สมุทร) ซึ ่งที ่ดินดังกลาวผู ถือครองอาจเปนเจาของ เชา 

หรือทําฟรีในที่สาธารณะ/ปาสงวน/ที่ของผูอ่ืน ก็ได 
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 ที่ดินที่ใชทําการเกษตรผืนใด มีบริเวณลานในไรนา 

ยุงฉาง โรงเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช บานและบริเวณบาน ปา  

คันบอ  ฯลฯ  อยูดวย ใหรวมเน้ือที่ดังกลาวเขาไปดวย 

 รวม ที่ดินทั้งผืนที่เคยใชทําการเกษตร แตพักทิ้งไว 

   ไมมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

   ในพื้นที่น้ําจืด และทํานาเกลือสมุทร ตั้งแต 

   1 ปขึ้นไปแตไมถึง 5 ป 

 ไมรวม ที่ดินทั้งผืน  ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) ใหผูอ่ืนเชาหรือยอมใหผูอ่ืนทําประโยชน 

  โดยไมคิดคาเชา   

 2)  เคยใชทําการเกษตร แตพักทิ้งตั้งแต 

    5 ปขึ้นไป 

  3)  เปนที่ปลูกบาน สิ่งปลูกสราง และ  

       ปาข้ึนเองตามธรรมชาต ิ

 3.  การถือครองท่ีดิน 

 หมายถึง  สิทธิในการครอบครองหรือใชที่ดินเพ่ือ

ทําการเกษตร ในลักษณะตาง ๆ  ของผูถือครอง อาจเปนเนื้อที่ของ

ตนเอง หรือเปนเน้ือที่ไมใชของตนเอง เชน เปนเจาของ เชา 

หรือถือครองที่ดินในลักษณะอ่ืน ซึ่งผูถือครองอาจจะถือครอง

ที่ดินในลักษณะเดียว เชน เปนเจาของอยางเดียว หรือเชา

อยางเดียว  หรืออาจจะถือครองที่ดินมากกวาหนึ่งลักษณะ 

เชน เปนเจาของและเชา หรือเชาและถือครองในลักษณะอ่ืน

รวมกัน เปนตน 

 การถือครองที่ดิน  จําแนกตามลักษณะตาง ๆ  ดังน้ี 

 3.1 เน้ือที่ของตนเอง 

 1) เปนเจาของ  หมายถึง 

 ก. มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ใน 

  ที่ดิน  ดังตอไปน้ี 

  (1) โฉนดที่ดิน (น.ส.4)  โฉนดแผนที่ 

โฉนดตราจอง  ตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว 

 (2) น.ส.5 (ใบไตสวน) คือ หนังสือ

แสดงการสอบสวน เพื่อออกโฉนดที่ดิน 

 (3) น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข. 

คือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 (4) ส.ป.ก. 4-01 คือ หนังสือใหเขา

ทําประโยชนในที่ดินตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน 

 (5) น.ค. คือ  หนังสือใหเขาทําประโยชน 

ในนิคมสรางตนเองของกรมประชาสงเคราะห  ซึ่งกรม

ประชาสงเคราะหอาจมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการก็ได   

 (6) ส.ท.ก. คือ หนังสือแสดงสิทธิ

ที่ดินทํากินออกโดยกรมปาไม อนุญาตใหบุคคลเขาทํา

ป ระ โ ยช น  ห รื อ อยู อ า ศั ย ใ น เ ขต ป า ส ง วน แห ง ช า ติ

เปนการชั่วคราว 

 (7) ก.ส.น. คือ  หนังสือใหเขาทํา

ประโยชน  โดยกรมสงเสริมสหกรณ 

 (8) น.ส.2 (ใบจอง) คือ หนังสือที่

อนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินที่รัฐจัดให 

 (9) ส.ค.1 คือ หนังสือแสดงสิทธิการ

ครอบครองที่ดินมือเปลา 

 (10) ใบ ภ.บ.ท. คือ ใบเสร็จเสียภาษี

บํารุงทองที่ เปนหลักฐานแสดงการเสียภาษี  

 (11) อนุญาต 3 (อ.3) คือ ใบอนุญาต 

ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแกบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํา

ประมง หรือทําเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาต 

 ข. เขาครอบครองทีด่ินเสมือนเปนเจาของ 

ซึ่งไดแก 

  (1) ไ ด ร ับ ม ร ด ก ต ก ท อ ด  แตยัง

ไมไดเปลี่ยนแปลงชื่อตามกฎหมาย 

 (2) เขาครอบครองที่ดินของเอกชน

ที่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน(โฉนด)  โดยสงบ

เปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ โดยไมเสียคาเชาและไมได

รับการขัดขวางใด ๆ ทั้งสิ้นเปนเวลา 10 ปขึ้นไป 

 (3) แยงการครอบครองที่ดินของ

เอกชนที่ไมมีโฉนดที่ดิน  ดวยเจตนายึดถือเพื่อตน โดยไมถูก

ฟองคดีเอาคืนการครอบครองภายใน 1 ป 

 3.2 เน้ือที่ไมใชของตนเอง 

 1) เชา 

 หมายถึง  ผูถือครองเชาที่ดินจากผูอ่ืน  

ทําการเกษตร  โดยไมคํานึงถึงลักษณะการจายคาเชา  ซึ่งอาจ

จายเปนเงินสด หรือผลผลิต หรืออ่ืน ๆ ก็ได 
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 2) ไดทําฟรี/ที่สาธารณะ/ที่ปาสงวน/ 

 ที่ปาเสื่อมโทรม 

 หมายถึง ที่ดินที่ผูถือครองเขาไปทํา

การเกษตร โดยไมมีกรรมสิทธิ์หรือไมไดจายคาเชา  เชน  

ที่ดินในเขตปาสงวน  ที่สาธารณะ  ที่ดินที่บุคคลอ่ืนอนุญาตให

ทําประโยชนไดโดยไมตองจายคาตอบแทน  เปนตน 

11. การพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสํามะโนการเกษตร
ดวย Tablet  

 ในการเ ก็บรวบรวมขอมูลค ร้ั งนี้  ไดมี การใช

เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวย ดังนี้ 

 1. ใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดกลาง 

(Tablet) บันทึกขอมูลแทนการใชแบบสอบถามกระดาษ 

ซึ่งชวยใหการดําเนินงานในสนามมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือ  

 1.1 สามารถตรวจสอบความสอดคลอง/

ถูกตอง ของขอมูลไดทันทีในขณะปฏิบัติงานสนาม 

 1.2 ลดเวลาในการบันทึกขอมูลจึ งทํ าให

ประมวลผล และนําเสนอผลไดเร็วข้ึน 

 1.3 สามารถแสดงพิกัด (GPS) การเดินใน

พื้นที่ของพนักงานแจงนับแตละคน ซึ่งเปนการควบคุม

คุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแจงนับวาไดไปในเขต

ปฏิบัติงานที่ไดมอบหมายถูกตอง (Quality Control) 

 1.4 สามารถสงขอมูล ขึ้น  Server ใน

ระบบ Cloud  ไดทันที 

 2. ใช Web Application ติดตามความกาวหนา

ของการปฏิบัติงานสนาม ณ เวลาปจจุบัน 

 2.1 สามารถติดตามการออกปฏิบัติงานจริง   

ในพื้นที่ของพนักงานแจงนับแตละคน  โดยแสดงขอมูลในแตละ

เขตปฏิบัติงานบนแผนที ่

 2.2 สามารถดูความกาวหนาของการทํางาน         

แตละคนไดทุกระดับ ตั้งแตระดับพนักงานแจงนับ เจาหนาที่

วิชาการ และเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งทําให

สามารถแกไขปญหาไดทันที ในกรณีที่งานไมเปนไป

ตามเปาหมาย หรือลาชา 

 

12.  การประมวลผล 

 หลังจากที่เก็บรวบรวมขอมูลดวยเคร่ือง Tablet 

และผานการตรวจสอบข้ันตนจากงานสนามแลว ขอมูลจะถูกสงข้ึน 

Server เพื่อใหเจาหนาที่วิชาการตรวจสอบความครบถวน 

ความถูกตอง และความแนบนัยของขอมูลทุกรายการอยางละเอียด

เป นรายคร ัว เร ือน  แล วย ืนย ันข อม ูลด ังกล าว  เพื ่อ ให

เจาหนาที่สถิติประจําจังหวัดตรวจสอบความถูกตอง ความแนบนัย 

และความครบถวนอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อยืนยันความสมบูรณของขอมลู

ทั้งหมดของจังหวัดที่อยูใน Server หลังจากนั้นจะประมวลผล

ในรูปตาราง  เพื่อจัดทําเปนรายงานผลในระดับจังหวัด  ภาค  

และทั่วราชอาณาจักร ตอไป 

 สําหรับขอมูลระดับพื้นที่ยอยต่ําสุดถึงระดับหมูบาน 

ผูสนใจสามารถติดตอขอไดที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 

13.  การประเมินผลขอมูลสํามะโน 

  หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลสํามะโนการเกษตร

เสร็จสิ้นแลว สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการประเมินผลขอมูล

สํามะโนการเกษตรที่ได โดยการสงเจาหนาที่ของสํานักงาน

สถิติแหงชาติออกไปทําการสํารวจซ้ํา (Post Enumeration 

Survey : PES)  ในครัวเรือนทุกครัวเรือนจากเขตแจงนับ

ตัวอยางทั่วประเทศ  โดยระเบียบวิธีการเลือกตัวอยางแบบ 

Stratified Single-Stage Sampling โดยมีกลุมจังหวัด

ของภาคเปนสตราตรัม  ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 สตราตรัม คือ ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และจังหวัด

เปนสตราตรัมยอย ในแตละจังหวัดไดทําการเลือกเขตแจง

นับตั ว อย า งด ว ยวิ ธี การสุ มแบบมี ระบบ (Systematic 

Sampling)  จํานวน 1,280 เขตแจงนับ  ซึ่งหลังจาก

ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลแลว  จะทําการสอบเทียบ 

(Matching) ขอมูลของสํามะโน กับการสํารวจซ้ํา เพื่อนําผล

สอบเทียบไปวิเคราะหและประเมินความคลาดเคลื่อนของคุมรวม 

(Coverage error) และความคลาดเคลื่อนของเนื้อหา 

(Content error) เชน การเลี้ยงปศุสัตว การปลูกขาว 

การปลูกยางพารา การปลูกพืชยืนตน ไมผลและสวนปา 

และการปลูกพืชไร เปนตน 
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14. การนําเสนอผลและการเผยแพรขอมูล 

 1. การนํา เสนอผล สํานักงานสถิติแหงชาติ

จะเสนอรายงานผล ดังนี้ 

 1) รายงานผลเบื้องตน เปนการประมวลผลจาก

แบบนับจดของแบบครัวเรือน เพื่อเสนอผลในภาพรวมระดับ

จังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร 

 2 )  รายงานผลลวงหนา (ประมวลผล 1% จาก

แบบแจงนับ)  เปนการประมวลผลจากแบบแจงนับของ

ครัวเรือนตัวอยาง  เพื่อเสนอผลในรายละเอียดระดับภาค และ

ทั่วราชอาณาจักร เพื่อใหผูสนใจไดใชขอมูลกอน กอนที่

รายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ 

 3) รายงานผลฉบับสมบูรณ (ประมวลผล 100%  

จากแบบแจงนับ) เปนการประมวลผลจากแบบแจงนับของ

ครัว เ รือนทั ้ ง หมด  เพื ่อ เ สนอผล ในรายละเอียดระดับ

จังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร 

 2. การเผยแพรขอมูล ขอมูลสํามะโนการเกษตร 

จะเผยแพรในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

 1) ในรูปแบบเอกสาร รายงาน แผนพับ CD – ROM 

 2) ระบบอินเทอรเน็ต  (http://www.nso.go.th) 

 3) ระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) 

 4) ระบบภูมิ สารสนเทศสถิ ติ  (Geographic 

Informaton System : GIS) 

 

http://www.nso.go.th/


 

 

   

1.  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร 

  จากการทําสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 พบวา  

จังหวัดสิงหบุรีมีผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 15,925 ราย 

ครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรคิดเปนรอยละ 21.9  ของ

ครัวเรือนทั้งจังหวัด
1/

  โดยลักษณะการทําเกษตรสวนใหญ ทํา

การเพาะปลูกพืช รอยละ 93.4 รองลงมาเปนการเลี้ยงปศุสัตว 

รอยละ 11.1 และการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ าในพื้นที่น้ํ าจื ด         

รอยละ 4.3  

  ผู ถือครองทําการเกษตรรอยละ 28.2 อยูใน
อํ า เภอ อินทรบุ รี   รองล งมาอยู ใ น อํ า เภอบา ง ระจั น          
(รอยละ 23.2)  อํา เภอเมือง  (รอยละ 18.4)   อํา เภอ         
คายบางระจัน (รอยละ 14.2) อําเภอพรหมบุรี (รอยละ 9.4)    
 และอําเภอทาชาง (รอยละ 6.6)    
   

  หากพิจารณาลักษณะการทําเกษตรเปนรายอําเภอ 

พบวา ผูถือครองที่ทําการเพาะปลูกพืช อยูในอําเภออินทรบุรีมาก

ที่สุด (รอยละ 28.3)  รองลงมาคือ อําเภอบางระจัน อําเภอเมือง

สิงหบุรี อําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอ  

ทาชาง (รอยละ 24.0 18.0 13.8  9.2 และ 6.7 ตามลําดับ)  

ผูถือครองที่ เลี้ยงปศุสัตวสวนใหญ อยูในอําเภออินทรบุ รี  

(รอยละ 27.5 )   รองลงมา คือ อํา เภอค ายบางระจัน         

อําเภอเมืองสิงหบุรี อําเภอบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และ

อําเภอทาชาง  (รอยละ 22.0  21.4  11.4  10.1  และ 7.6  

ตามลําดับ) สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืดมีมาก

ที่สุดในอําเภออินทรบุรี (รอยละ 36.0) รองลงมาคือ อําเภอ       

เมืองสิงหบุรี อําเภอบางระจัน  อําเภอคายบางระจัน          

อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง (รอยละ 20.8  12.1     

12.1  11.5  และ 7.5 ตามลําดับ)   
 
ตาราง 1  จํานวนและรอยละของผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการทําเกษตร  
         เขตการปกครองและอําเภอ  
     

เขตการปกครอง 
และอําเภอ 

รวม 
ลักษณะการทําการเกษตร

2/
 

การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 
   ในพ้ืนท่ีน้ําจืด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวนผูถือครอง 15,925 100.0 14,869 100.0 1,763 100.0 678 100.0 

   (93.4)  (11.1)  (4.3)  

อําเภอ         

   เมืองสิงหบุร ี 2,923 18.4 2,674 18.0 378 21.4 141 20.8 

   บางระจัน 3,697 23.2 3,575 24.0 200 11.4 82 12.1 

   คายบางระจัน 2,259 14.2 2,049 13.8 388 22.0 82 12.1 

   พรหมบุรี 1,495 9.4 1,376 9.2 178 10.1 78 11.5 

   ทาชาง 1,057 6.6 992 6.7 134 7.6 51 7.5 

   อินทรบุร ี 4,494 28.2 4,203 28.3 485 27.5 244 36.0 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

บทที่ 2 
สรุปผลสํามะโน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

2/
  ลักษณะการทําเกษตร ตอบไดมากกวา 1 ประเภท 

 

 

 

1/
  ครัวเรือนทั้งจังหวัด ป 2556  มีจํานวน  72,712 ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)  

 
 

 



2. ลักษณะการดําเนินงานและขนาดเน้ือท่ีถือครอง 
    ทําการเกษตร 
 ผู ถือครองทําการเกษตรในจังหวัดสิงหบุรี  
สวนใหญ (รอยละ 93.4) ทําการเกษตรโดยการปลูกพืช 
เปนหลัก ซ่ึงอาจจะเปนการปลูกพืชอยางเดียวหรือปลูกพืช 
รวมกับการทําการเกษตรในลักษณะอ่ืนดวย โดยผูถือครอง
ท่ีทําการเกษตรประเภทเดียวมีรอยละ 92.1  โดยทําการ
เพาะปลูกพืชมากที่สุดมีถึงรอยละ 85.7  รองลงมาเปน
การเลี้ยงปศุสัตว รอยละ 5.3  แล ะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
พ้ืนท่ีน้ําจืดมี รอยละ 1.1  สําหรับผูถือครองท่ีทําการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 ประเภท และตั้งแต 3 ประเภทข้ึนไป มีรอยละ 7.3  
และ 0.6 ตามลําดับ 

     เ ม่ือพิจารณาถึงขนาดเนื้ อ ท่ี ถือครองทํา

การเกษตร พบวา ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญ 

(รอยละ 86.6) มีเนื้อท่ีถือครองขนาดต่ํากวา 40 ไร ซ่ึงใน

จํานวนนี้รอยละ 48.8 เปนผูถือครองที่มีเนื้อที่ขนาด  

10 - 39 ไร สําหรับผูถือครองทําการเกษตรท่ีถือครองเนื้อท่ี

ขนาดใหญ (140 ไรข้ึนไป) มีเพียงรอยละ 0.2 เทานั้น  
  
 

 
 
 
 
 
 

รายการ จํานวน  รอยละ  

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น  15,925  100.0  

    ลักษณะการดําเนินงาน      

        ทําการเกษตรประเภทเดียว 14,659  92.1  

           เพาะปลูกพืช  13,646  85.7  

           เลี้ยงปศุสตัว 842  5.3  

           เพาะเลีย้งสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด  171  1.1  

        ทําการเกษตร 2 ประเภท 1147  7.3  

           เพาะปลูกพืชและเลีย้งปศุสัตว 759  4.8  

           เพาะปลูกพืชและเพาะเลีย้งสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 345  2.2  

           เลี้ยงปศุสตัวและเพาะเลีย้งสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด 43  0.3  

        ทําการเกษตรต้ังแต 3 ประเภทขึ้นไป 119  0.6  

           เพาะปลูกพืช  เลี้ยงปศสุตัวและเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 119  0.6  

ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น (ไร)  15,925  100.0  

        ตํ่ากวา          2  2,351  14.8  

           2     –       5  2,054  12.9  

           6     –       9  1,601  10.1  

         10     –      19  3,370  21.2  

         20     –      39  4,400  27.6  

         40     –      59  1,525  9.6  

         60     –    139  587  3.7  

        140   ข้ึนไป  37  0.2  

ตาราง 2  ผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการดําเนินงานและขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น 
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3. ลักษณะการถือครองท่ีดนิและหนังสือสําคัญแสดง 
    กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
     ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญ (รอยละ 59.5) 

ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองอยางเดียว ผูถือครอง รอยละ 18.9 

ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองและทําการเกษตรในเนื้อที่

ของผูอ่ืนดวย  สําหรับผูที่ทําการเกษตรโดยไมมีเนื้อที่ถือครอง

เปนของตนเองเลยมีรอยละ 21.6 

      เมื่อพิจารณาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในเนื้อที่
ของตนเองนั้น พบวา ผูถือครองที่ทําการเกษตรในที่ดินที่มี
หนังสือสําคัญแสดงเปนกรรมสิทธิ์เปนโฉนด/ ตราจอง/ นส.5/ 
นส .3/ และ นส .3ก . นส .3ข . มีรอยละ 78.4  สําหรับ       
ผูทําการเกษตรในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐ เชน สปก.4-01/ 
นค ./ สทก ./ กสน ./ นส .2/ สค .1 และ ผูที่ทําการเกษตร
ในที่ดินที่มีเพียงใบแสดงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ภบท. และ
ใบอนุญาต อ.3  มีเพียงรอยละ 0.1  

ตาราง 3  ผูถือครองทําการเกษตรที่มีที่ดิน จําแนกตาม     
             ลักษณะการถือครองที่ดิน  และหนังสือสําคัญ  
                แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 

 
 

4. เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการใช 
    ประโยชนในท่ีดิน และลักษณะการถือครองท่ีดิน 

 จากเนื้อที่ ถือครองทําการเกษตรทั้ งจังหวัด 

314,585 ไร พบวา เนื้อที่เกินคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 93.6) เปนที่

ปลูกขาว  รองลงมาพืชไร(รอยละ 2.9) เปนที่ปลูกพืชยืนตน

และไมผล/ที่ปลูกสวนปา (รอยละ 1.7) ที่อ่ืน ๆ (รอยละ 0.7) 

และที่เลี้ยงปศุสัตว (คอกสัตว) (รอยละ 0.4) ตามลําดับ  

 สวนลักษณะการถือครองที่ดิน พบวา เนื้อที่    

ถือครองที่ใชทําการเกษตรนั้น สวนใหญ (รอยละ 55.3) เปน

เนื้อที่ของตนเอง  
 
ตาราง 4  เน้ือที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการใช 
             ประโยชนในที่ดิน และลักษณะการถือครองที่ดิน 

 

 
 
 
 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น  15,925 100.0 

    ลักษณะการถือครองท่ีดิน    

       เน้ือท่ีของตนเอง  9,480 59.5 

          เปนเจาของ  9,480 59.5 

       เน้ือท่ีไมใชของตนเอง  3,432 21.6 

          เชา  3,049 19.1 

          ไดทําฟร/ีท่ีสาธารณะ/ท่ีปาสงวน/ 
            ท่ีปาเสื่อมโทรม 
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2.0 

          เชาและไดทําฟรฯี 74 0.5 

       เน้ือท่ีของตนเองและไมใชของตนเอง 3,013 18.9 

   
   หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน

3/
  

     (เฉพาะเน้ือท่ีของตนเอง)  
  

       โฉนด (นส.4)/ ตราจอง/ นส.5/  
          นส.3/ นส.3ก./ นส.3ข. 

12,480 78.4 

       สปก.4-01/ นค./ สทก./ กสน.  15 0.1 

       นส.2/ สค.1  4 - 

       ภบท./ อ.3  1 - 

รายการ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น  314,585 100.0 

   การใชประโยชนในท่ีดิน    

         ท่ีปลูกขาว  294,316 93.6 

         ท่ีปลูกพืชยืนตนและไมผล / 
            ท่ีปลูกสวนปา 

5,408 1.7 

         ท่ีปลูกพืชไร 9,040 2.9 

         ท่ีปลูกพืชผัก สมุนไพร และ 
            ไมดอกไมประดับ  

1,206 0.4 

         ทุงหญาเลี้ยงสัตว 86 - 

         ท่ีเลี้ยงปศุสัตว (คอกสัตว) 1,348 0.4 

         ท่ีเพาะเลีย้งสตัวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด  965 0.3 

         ท่ีอ่ืน ๆ  2,216 0.7 

   ลักษณะการถือครองท่ีดิน  314,585 100.0 

         เน้ือท่ีของตนเอง  174,028 55.3 

         เน้ือท่ีไมใชของตนเอง  140,557 44.7 
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3/  ผูถือครอง 1 ราย  อาจรายงานตามหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากกวา 1 ประเภท  

 
 

 



 

5. การใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 

  ผูถือครองทําการเกษตรท่ีปลูกพืชสวนใหญ 
(รอยละ 92.8) มีการใชปุย ซ่ึงในจํานวนนี้เกือบท้ังหมด 

(รอยละ 88.2) เปนการใชปุยเคมี โดยมีผูท่ีใชปุยเคมี 
อยางเดียวรอยละ 61.5 สวนที่ใชปุยชีวภาพ หรือ    
ใช ปุ ย อินทรียอยางเดียวมีเพียงรอยละ 1.8 และ 1.0 

ตามลําดับ  นอกนั้นเปนการใชปุยเคมีรวมกับปุยอ่ืน ๆ  
 
 

 

รอยละ 26.7 และปุยอินทรียรวมกับปุยชีวภาพรอยละ 1.8 

โดยผูถือครองมีปริมาณการใชปุยเคมีเฉลี่ย 75.8 กก./ไร 

   สําหรับการปองกันและกําจัดศัตรูพืชพบวา  

ผูถือครองท่ีปลูกพืชรอยละ 82.3 มีการปองกันและกําจัด

ศัตรู พืช ซ่ึงวิธีการท่ีใชสวนใหญเปนการใชสารเคมี 

(รอยละ 79.4)  

 

 

 

 

 
 
 

รายการ จํานวน  รอยละ  

1. จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช  14,703  100.0  

         การใชปุย      

              ไมใชปุย 1,056  7.2  

              ใชปุย 13,647  92.8  

                    ปุยเคม ี 9,042  61.5  

                    ปุยอินทรีย  269  1.8   

                    ปุยชีวภาพ  154  1.0  

                    ปุยเคมีและปุยอ่ืน ๆ 3,923  26.7  

                    ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 259  8  

         การปองกัน/กําจัดศัตรูพืช  14,703  100.0  

              ไมมีการปองกัน/กําจดัศัตรูพืช 2,601  17.7  

              มีการปองกัน/กําจดัศตัรูพืช 
4/

 12,102  82.3  

                    ใชสารเคม ี 11,670  79.4  

                    ใชสารธรรมชาต ิ 2,223  15.1  

                    ใชศัตรูธรรมชาต ิ 215  1.5  

                    ใชวิธีอ่ืน ๆ  384  2.6  

2. เนื้อท่ีเพาะปลูกท่ีใชปุยเคมี (ไร)  447,275  -  

3. ปริมาณปุยเคมีท่ีใช (1,000 กก.)  33,916  -  

         เฉลี่ยตอไร (กก.) 75.8  -  

ตาราง 5  ผูถือครองที่ปลูกพืช จําแนกตามการใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช  

            และเน้ือที่เพาะปลูกที่ใสปุยเคมี  และปริมาณปุยเคมีที่ใช 

10 

4/  ผูถือครอง 1 ราย  อาจ รายงานการใชวิธีปองกัน/กําจัดศัตรูพืชมากกวา 1 วธิี  

 
 

 



 

6. ลักษณะทางดานประชากรและการทํางาน 

      จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาผูถือครองทํา
การเกษตรที่เปนบุคคลธรรมดา เปนชายมากกวาหญิง คือ 
เปนชายรอยละ 52.7 และหญิงรอยละ 47.3 เมื่อพิจารณา
ตามชวงอายุ พบวา ผูถือครองสวนใหญ (รอยละ 94.7) มีอายุ 
35 ปข้ึนไป โดยอยูในชวงอายุ 35 - 64 ป รอยละ 72.0 และ
เปนผูถือครองที่มีอายุ 65 ปข้ึนไปถึงรอยละ 22.7 
 
 
ตาราง 6 ผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามเพศและหมวดอายุ 
 

 
 
 จังหวัดสิงหบุ รีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
ผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 51,357 คน คิดเปนรอยละ 
24.1 ของประชากรทั้งจังหวัด

5/
 โดยเปนหญิงมากกวาชาย

เล็กนอย คือ รอยละ 53.8 และ 46.2 ตามลําดับ มีจํานวน
สมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.2 คน สําหรับอัตราสวน พึ่งพิง
ของครัวเรือน

6/
 เปนรอยละ 53.3 

 
 
 
 

เม่ือพิจารณาลักษณะการทํางานของสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีมีอายุ 10 ปข้ึนไป พบวาสวนใหญ (รอยละ 83.1) 
ทํางานเชิงเศรษฐกิจ โดยเปนผูท่ีทํางานเกษตรในท่ี      
ถือครองมากถึงรอยละ 65.6 ซ่ึงในจํานวนนี้มีผูท่ีทํางาน
เกษตรในท่ีถือครองอยางเดียวรอยละ 44.0 ทํางานเกษตร
ในท่ีถือครองและทํางานอ่ืนดวยรอยละ 21.6 ขณะท่ีผูไม
ทํางานเกษตรในท่ีถือครองเลยมีเพียงรอยละ 17.5 
 
ตาราง 7  สมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร 
              จําแนกตามเพศ  หมวดอายุ  และลักษณะ 
             การทํางาน   

 
 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

จํานวนผูถือครองทําการเกษตร
ท้ังสิ้น  
  (ไมรวมบริษัทฯ)  

15,916 100.0 

      เพศ    

           ชาย  8,393 52.7 

           หญิง  7,523 47.3 

      หมวดอายุ   

           15   –  19   4 0.1 

           20   –  24   78 1.0 

           25   –  34   726 8.8 

           35   –  44   1,888 23.5 

           45   –  54   4,663 30.3 

           55   –  64   4,904 21.1 

           65   –  69   1,585 6.1 

           70  ปข้ึนไป 2,029 9.1 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท้ังส้ิน 
      (ไมรวมบริษัทฯ)  

51,357 100.0 

           เฉล่ียตอครัวเรือน  3.2  
       เพศ    
           ชาย  23,728 46.2 
           หญิง  27,629 53.8 

       หมวดอาย ุ   

           ตํ่ากวา   15  6,187 12.1 

           15   –   24  5,233 10.2 

           25   –   34  6,627 12.9 

           35   –   44  6,538 12.7 

           45   –   54  10,378 20.2 

           55   –   64  8,742 17.0 

           65   –   69  2,704 5.3 

           70  ปขึ้นไป 4,948 9.6 

2. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
   ท่ีมอีายุ10 ปขึ้นไป  

47,228 100.0 

ลักษณะการทํางาน    
  ทํางานเชิงเศรษฐกิจ  39,224 83.1 

     ทํางานเกษตรในที่ถือครองอยางเดียว       20,790 44.0 
     ทํางานเกษตรในที่ถือครองเปนหลัก 
         และทํางานอื่นดวย 

6,102 12.9 

     ทํางานอื่นเปนหลักและทํางานเกษตร 
           ในที่ถือครองดวย 

4,114 8.7 

      ทาํงานอืน่เปนหลัก  
       (ไมทาํงานเกษตรในที่ถอืครอง) 

8,238 17.5 
 

  ไมทํางานเชิงเศรษฐกิจ  7,984 16.9 
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5/
  ประชากรทั้งจังหวัด  ป 2556  มีจํานวน 212,690 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 
 

 
  ผูที่อยูในกําลังแรงงาน (อาย ุ15 - 59 ป)  
 

6/
  อัตราสวนพึ่งพิง = จํานวนเด็ก (อายุตํ่ากวา 15 ป) และคนชรา (อาย ุ60 ปขึ้นไป) 

 
   X 100 
 



 

7.  การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 

   เมื่อพิจารณาการศึกษาของผูถือครองจังหวัด

สิงหบุรี  พบวาสวนใหญ (รอยละ 60.7) มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษามีรอยละ 19.5 

ระดับปวช./ ปวส./ ฝกหัดครู (รวมอนุปริญญาทุกสาขา)   

(รอยละ 6.5)   ต่ํากวาประถมศึกษา (รอยละ 7.5)  ปริญญาตรี

หรือสูงกวา (รอยละ 4.9)  ไมมีการศึกษา (รอยละ 0.8) และ

การศึกษาอ่ืน ๆ (รอยละ 0.1) 
 
ตาราง 8 อัตรารอยละของการศึกษาของผูถือครอง 
           ทําการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  รายไดและหน้ีสินของครัวเรือน 

 ผู ถ ือครองทําการ เกษตร เก ินกว าค รึ ่งหนึ ่ง 
(รอยละ 57.0) มีรายไดของครัวเรือนมาจากการทําการเกษตร
อยางเดียว ขณะที่ผูที่มีรายไดจากการทําการเกษตรและจาก
แหลงอื่นดวยมีรอยละ 43.0 โดยผูถือครองมีรายไดจาก
ผลผลิตเกษตรอยูในชวง 100,001 – 500,000 บาท มากที่สุด 
(รอยละ 39.7) รองลงมาคือรายได 50,001 – 100,000 และ 
20,001 - 50,000 บาท   รอยละ 18.5 และ 13.9 ตามลําดับ   
 
ตาราง 9  ผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามรายไดของ  
             ครัวเรือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 15,916 100.0 

    ไมมีการศึกษา 130 0.8 

    ต่ํากวาประถมศึกษา 1,191 7.5 

    ประถมศึกษา 9,668 60.7 

    มัธยมศึกษา 3,106 19.5 

    ปวช./ ปวส./ ฝกหัดครู   
     (รวม  อนุปริญญาทุกสาขา) 

1,031 6.5 

    ปริญญาตรีหรือสูงกวา 777 4.9 

    อ่ืน ๆ 13 0.1 

รายการ จํานวน รอยละ 

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น  
  (ไมรวมบริษัทฯ)  

15,916 100.0 

   แหลงท่ีมาของรายไดของครัวเรือน    
        จากการเกษตรอยางเดียว  9,073 57.0 
        จากการเกษตรและจากแหลงอ่ืน  6,843 43.0 
             สวนใหญจากการเกษตร  4,140 26.0 
             สวนใหญจากการรับจาง 
                 ทํางานเกษตร  

292 1.8 

             สวนใหญจากแหลงอ่ืน  2,411 15.2 
   จําแนกตามรายไดจากผลผลิต 
      ทางการเกษตร  

15,916 100.0 

        ยังไมมีผลผลิตจากการเกษตร  156 1.0 
        มีรายไดจากผลผลิต (บาท)    
             ตํ่ากวา             5,001 299 1.9 
                 5,001   -    10,000  728 4.6 
               10,001   -     20,000  946 5.9 
               20,001   -     50,000  2,217 13.9 
               50,001   -    100,000  2,947 18.5 
              100,001   -    500,000  6,320 39.7 
              500,001   -  1,000,000  1,949 12.2 
            1,000,001  ข้ึนไป             354 2.2 
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   สําหรับหนี้สิน พบวาผู ถือครองฯ สวนใหญ   
(รอยละ 61.1)  ไมมีหนี้สิน  รอยละ 38.9 มีหนี้สิน ซึ่งใน
จํานวนนี้เปนหนี้สินเพื่อการเกษตรถึงรอยละ 35.3   มีจํานวน
เงินที่เปนหนี้เพื่อการเกษตรทั้งสิ้น 982 ลานบาท หรือเฉลี่ย 
152,944 บาท/ครัวเรือนที่เปนหนี้เพื่อการเกษตร     

   เมื ่อพิจ า รณาจํานวนหนี้สินทั้ ง หมดของ
ครัวเรือนผู ถือครองทําการเกษตร พบวา รอยละ 97.0             
เป นหนี ้ในระบบ เป นหนี ้นอกระบบเพียงรอยละ  3 .0             
โดยแหลงเงินกูสวนใหญ (รอยละ 67.6) มาจากธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และยังคงมีหนี้            
จากสหกรณ/กลุมเกษตรอีกรอยละ 11.1 

 
ตาราง 10  ผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามหน้ีสิน 
   เพ่ือการเกษตร   และจํานวนเงินที่เปนหน้ีเพ่ือ 
    การเกษตร  จําแนกตามแหลงเงินกู 

 

 

  
 

9.  การจางลูกจางทํางานเกษตร 

 ผู ถ ือครองทําการเกษตรของจังหวัดสิงหบุรี 

รอยละ 65.5  มีการจางลูกจางทํางานเกษตร  โดยผูถือครอง 

มีการจางลูกจางชั่วคราวอยางเดียว รอยละ 64.4 จางลูกจาง 

ประจํ า อย า ง เดี ย ว  ร อยละ  0 .5  ส วนที่ มี ก า รจ า งทั้ ง 

ลูกจางประจําและชั่วคราว มีเพียงรอยละ 0.7  สําหรับ

ลูกจางประจํามีจํานวนทั้งสิ้น 561 คน  ซึ่งในจํานวนนี้เปน

ลูกจางที่เปนคนไทย รอยละ 93.8  

 

 ตาราง 11  ผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจาง 
                ลูกจางทํางานเกษตร และจํานวนลูกจางประจํา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น  
    (ไมรวมบริษัทฯ)  

15,916 100.0 

    หน้ีสินเพ่ือการเกษตร    

       ไมมีหน้ีสิน  9,724 61.1 

       มีหน้ีสิน 6,192 38.9 

           เพ่ือการเกษตร  5,453 34.2 

           นอกการเกษตร 565 3.6 

           เพ่ือการเกษตรและนอกการเกษตร 174 1.1 

2. จํานวนเงินท่ีเปนหนี้เพ่ือการเกษตร 
   (ลานบาท)   

982,815,459 100.0 

    แหลงเงินกู    

       ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
          สหกรณการเกษตร 

664,917,618 67.6 

       ธนาคารอื่น ๆ / สถาบันการเงิน 118,257,002 12.0 

       สหกรณ / กลุมเกษตร 109,249,553 11.1 

       กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  59,581,342 6.1 

       หนวยงานราชการอื่น ๆ 1,648,500 0.2 

       แหลงเงินกูนอกระบบ 29,161,445 3.0 

            พอคาคนกลาง 17,236,958 1.8 

            นายทุนเงินกู 3,379,184 0.3 

            ญาติ / เพ่ือนบาน / บุคคลอื่น 8,545,303 0.9 

    เฉล่ียตอครัวเรือนท่ีเปนหน้ี  152,944  

    เฉล่ียตอครวัเรือนผูถือครองท้ังส้ิน 61,750  

รายการ จํานวน รอยละ 

1. จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น  15,925 100.0 

      ไมจางลูกจางทํางานเกษตร  5,494 34.5 

      จางลูกจางทํางานเกษตร  10,431 65.5 

          จางลูกจางประจํา 76 0.5 

          จางลูกจางช่ัวคราว  10,248 64.4 

          จางลูกจางประจําและช่ัวคราว  107 0.6 

2. จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร  561 100.0 

        เพศ    

             ชาย  392 69.9 

             หญิง  169 30.1 

        แหลงท่ีมาของลูกจางประจํา    

             คนไทย  526 93.8 

             คนตางดาว  35 6.2 
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1. Agricultural census 

 The Agricultural Census is the 

collection and compilation of statistics on 

agriculture. The census information is collected 

from all agricultural holdings throughout the 

country, in which it performs as a snapshot 

regarding information in agricultural sector of the 

country on the census date such as number of 

agricultural holdings, location (province, district, sub-

district, village), agricultural activities (area, land use, 

crops, livestock, etc.) and characteristics of 

agricultural holders and their households, such as 

age, education, income, debt and so forth. 

2. Background 

  The Thailand Agricultural Census had been 

earlier conducted five times: 1950, 1963, 1978, 1993 

and 2003. The census aims to provide basic 

information on the fundamental structure of agriculture 

which will constitute the bases for which 

policymakers and planners will continuously 

formulate plans for development, monitoring, and 

evaluation related to agriculture. Under the 

Statistics Act 2007, the National Statistical Office 

(NSO) is mandated to carry out censuses of the 

country. The 2013 Agricultural Census was also 

undertaken in accordance with the recommendation of 

the Food and Agricultural Organization (FAO) for 

conducting agricultural census every 10 years. 

  This census round had extended the 

scope of agricultural activity to include sea salt farm, 

as according to the Cabinet approval (1st March 2011), 

as well as to include questions on marine fishery 

and coastal aquaculture into the enumeration form. 

 

 

3. Census objectives 

1) To collect basic information on the 

fundamental structure of agriculture, such as 

number of agricultural holdings and agricultural 

holding, freshwater culture, sea salt farm, utilization 

of land, land tenure status, area under crops/sea 

salt farm/freshwater culture, number of livestock, 

use of fertilizer, use of agricultural machinery, 

manpower involved in agricultural activities, etc., 

  2) To provide those information at 

administrative units (village) for developing policy 

and plans in both national and sub-national level 

  3) To provide the basis for sampling 

frame for other surveys undertakings related to 

agriculture marine fishery and coastal aquaculture  

  4) To determine changes of basic 

information on agricultural structure over the past 10 

years 

4. Uses of census information 

  Census information provided to public and 

private agencies, academic institutions and international 

organizations are for the following uses:  

   1)  To develop plans and policies 

related to agricultural economy in both national 

and sub-national levels, and to monitor and 

evaluate country’s development plans 

   2)  To study trend and directions of 

changes in agriculture and economic growth of the 

country 

  3) To determine and support 

information for formulating policy about land 

distribution for farmer 
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  4)  To develop policy on land use 
of appropriate crops for each area in order to 
maximize the use of land for agriculture. 
  5) To provide information on 
characteristics of farm holders such as sex, age, 
work status, income and debt from agricultural 
activity, education, etc., which can be used to study 
the demographic of farm holders and socio-
economic status of their household and the income 
dependency of agricultural households, in order to 
formulate policy for assisting farm holders, 
especially the poor farmers. 
  6)  To provide information on 
agricultural manpower for the study on labor 
intensive in agriculture and labor migration from 
rural to urban. 
  7)  To provide the basis for sampling 
frame for other surveys related to agriculture of 
Ministry of Agriculture and Cooperatives and other 
relevant agencies. 

   8)   To provide information for the 
compilation of National Accounts in agricultural 
sector. 

   9)  To provide data for academic 
researchers and general publics for studying an in-
depth analysis related to agriculture and relevant 
issues. 

5. Scope 

  The scope of this census round 
covered the agricultural activities on crops, 
livestock, freshwater culture and sea salt farm, 
which were operated for selling purpose. Data 
gathered on these agricultural activities were: 
   1) Cultivating crops; rice, para 
rubber, permanent crops and forest, field crops, 
vegetable crops/herb and flower/ornamental plant, 
pasture, tree nursery and mushroom culture 
(including cultivating rice for owned consumption). 

   2)   Rearing livestock; only selected 

animals which are cattle, buffalo, pig, goat, sheep, 

chicken, duck, goose and silkworm (including raising 

of cattle/buffalo for agricultural work). 

 3)  Freshwater culture; all kind of 

fishes. Including fancy fishes and sea creatures, shrimp 

and other kinds of freshwater sea creatures such as frog, 

soft-shelled turtle, crocodile, etc. (including brackish-

water creatures raised in freshwater area such as 

giant tiger prawn, snapper, etc.). 

  4)  Sea salt farm; only sea salt farm 

located in 7 provinces which are Chachoengsao, 

Chon Buri, Chanthaburi, Samut Sakhon, Samut 

Songkhram, Phetchaburi and Pattani. 

    Exclude 1) Agricultural activity for    

education, experiment,   competition, sport and leisure 

                 2) Agricultural services,  

i.e. plough service by using tractor, well digging 

service, animal breeding service, egg hatching 

service, etc. 

6. Census date 

  This refers to 1st May 2013. 

  The census date was set as the 

reference date in obtaining census information, for 

example, agricultural holdings, area of holdings and 

characteristics agricultural activities, and so forth. 

7.  Coverage 

The census coverage covered all 

agricultural holdings, who engaged in cultivating 

crops, rearing livestock, freshwater culture and sea salt 

farm, whether in municipal or in non-municipal 

area, throughout the country. 

This census was adopted the ‘Closed 

Segment Concept’ within the province for data 

collection, that means the agricultural holder who 

operated agricultural activities only within their current 

province will be listed and enumerated. 
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8.  Census Items 

 The data collected in the 2013 Agricultural 
Census are as follows : 
 1)  Activity and legal status 
 2)  Holding area by land use, land tenure 
and documentary of right 
 3)  Livestock 
 4)  Rice 
 5)  Para rubber 
 6)  Permanent crop and forest (planted) 
 7)  Vegetable crop, herb, flower and 
ornamental plant 
 8)  Field crop 
 9)  Sea salt farm 
 10)  Fresh water culture 
 11)  Machinery and equipment 
 12)  Fertilizer and pesticide 
 13)  Employment on holding 
 14)  Holder household's members and activity 
status 
 15)  Education and membership of agricultural 
activity groups 
 16)  Income and debt for agriculture of 
holder's household 

 Note ; Item 1) -   10)   are basic agricultural 
structure data 

                        Item 11) - 16)   are other agricultural 
structure data 

9. Data enumeration 

 The data collection was conducted in all 
provinces throughout the country during  1 – 31 
May 2013. There were altogether around 20,000 
manpower to carry out the census; comprising of 
enumerators (agricultural village volunteers) for 
15,000 persons, supervisors (agricultural extension 
officers) for 3,000 persons and the NSO staff for 
2,000 persons. The field staff were sent out to 
interview the household head of all households 
(listing) in order to find agricultural households and 
consequently interview for detailed information on 
agricultural activities (enumeration).  

10.  Definitions 

 1.  Holding 

  A holding is an economic unit of 

agricultural production (cultivating crops, rearing 

livestock and culturing fresh water) under single 

management comprising all livestock kept and all 

land used wholly or partly for agricultural 

production purposes, without regard to title or legal 

form.  The holding’s land may consist of one or 

more parcels, located in one or more separate 

areas of the same province. 

 2.  Holder 

  A holder refers to a civil or juridical 

person who exercises management control and 

takes major decisions over the agricultural holding 

operation.  The holder has technical and economic 

responsibility for the holding and may undertake all 

responsibilities directly, or delegate responsibilities 

to a hired manager.  A hired manager participating 

in economic and financial responsibilities in addition 

to managing the holding is considered a holder. 

 3. Area of Holding 

 Area of holding is the combined area of 

all the holding's parcels in the province, including 

land owned by the holder, rented from others and 

land under other tenure forms. (Land owned by the 

holder but rented to others are excluded). 

 The holding area includes farmyard, land 

occupied by farm buildings and holder's house 

located on the holding.  

 4.  Land Tenure 

 This refers to the arrangements or rights 

under which the holder holds or uses holding land. 

A holding may be operated under one or more 

tenure forms as follows: 

 1) Owned : A holder is considered an 

owner of a piece of land if 
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 (1) he, according to the law, has a 

full right in it, i.e. he possesses a land certificate 

such as title deed, NS 3, SK 1 which is issued by the 

authority concerned, he may have the right on the 

land which is resulted by the law or he may 

possess some certificates, according to the Land 

Reform Act, which legally permits him to operate 

the land; or 

 (2) he occupies and cultivates the 

land as if he were the owner as in the case of 

inheritance pending documentary evidence or 

pending the separation of the title deeds or other 

important documents; or 

 (3) he has occupied and cultivated 

the land continually without any resistance for 10 

years and over. 

 2) Rented : A renter is one who rents 

the land from another person for agricultural 

operation and he has to pay rents to the land 

owner by cash or crop product. 

11.  Innovation of conducting agricultural census 

      by using tablet  

 Modern technologies were implemented 

for census data collection as follows: 

 1.  Using tablet for data collection 

instead of the traditional paper form, in order to 

improve the efficiency of the field operation. 

  1.1  Be able to immediately check 

for data consistency and completeness. 

  1.2 Reduce time for data processing; 

be able to present the result in timely manner. 

  1.3  Be able to identify the location 

for the field operation of each enumerator by using 

GPS which enhanced the quality control of 

enumerator’s work according to their assigned 

enumeration areas. 

  1.4  Be able to constantly upload 

data to the Server in the Could Computing system. 

 2.  Using Web Application for monitoring 

progress in field operation in almost real time. 

 2.1  Be able to track the field work of 

each enumerator linked to the maps on the tablet. 

 2.2  Be able to monitor progress in 

field operation by different levels of the field 

management hierarchy – enumerators, supervisors 

and NSO staff – in order to make decision about 

where to redirect resources in case of delayed field 

work or unmet deadline. 

12.  Data Processing 

 From the data collection stage, in which 

the census information was collected by using 

Tablet, and the initial checking during the fieldwork, 

the data was sent to the Server for further process 

on the inspection of data consistency, data 

accuracy and coverage completion in detail of each 

household by the fieldwork supervisors. After that 

the fieldwork supervisors submitted the correctness 

of the data to the statistical authorities at the 

provincial statistical office. The final checking for 

the correctness and completeness of the census 

data of each province was then confirmed and sent 

to the Server, and the data was further processed 

for statistics tabulations and summarized for 

reporting the census result at provincial level, 

regional level and the whole kingdom. 

 For the request of the census data 

disseminated up to the village level, users should 

contact directly with the National Statistical Office. 
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13. Evaluation of census data 

 After the completion of census field work, 

NSO has carried out the Post Enumeration Survey 

(PES) in order to evaluate the quality of census 

data. The PES was conducted for all households of 

the selected enumeration areas throughout the 

country. The Stratified Single-Stage Sampling was 

applied to this PES. That is, there were four 

stratums referring to four regions – Central, North, 

Northeast and South and provinces in each region were 

represented as sub-stratum. Within each sub-stratum, 

the enumeration areas were systematically 

selected; the total samples were 1,280 

enumeration areas. After the PES field operation, 

information between the census and the PES were 

processed for matching check. And then the 

process for investigation was to analyse and 

evaluate errors of the census coverage and the 

census content, for example the information on the 

agricultural activity engagement such as livestock, 

growing rice, planting para rubber, planting 

permanent crops and planting field crops, etc. 

14. Data dissemination and publication 

   1.  Data dissemination 

   1) Preliminary report; general information 

of all household from the listing form will be 

disseminated at provincial level, regional level and 

whole kingdom. 

     2) Advance report; information from 

the 1% data from the enumeration form will be 

disseminated at regional level and whole kingdom, 

for which users can obtain some basic results from 

this report prior to the completion of the final 

report. 

 

     3) Final report; detailed information 

of the 100% data from the enumeration form will 

be disseminated at provincial level, regional level 

and whole kingdom. 

  2.  Publication 

  1) Documentation, Report, Fact Sheet, 

CD-ROM 

  2)  Web site http://www.nso.go.th 

3)  Data Warehouse 

4)  Geographic Information System: GIS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
1. Number of agricultural holdings 

  The 2013 Agricultural Census show that 
the total number of holding in Sing buri province 
was 15,925. The households of agricultural holdings 
were accounted for 21.9 percent of total households 
in the province.1/ The majority of agricultural activity 
was cultivating crops (93.4%), followed by rearing 
livestock (11.1%) and freshwater culture (4.3).  

  In addition, agricultural holdings located 
in In Buri (28.2%), followed by Bang Rachan (23.2%), 
Muedang Singburi (18.4%) Khai Bang Rachan (14.2%) 
Phrom Buri (9.4%) and Amphoe Tha chang (6.6%). 
  

   

 

 

 

Concerning agricultural activities by Amphoe, it was 
discovered that agricultural holdings engaging in 
cultivating crops (28.3%) were found in In Buri.      
It was followed by Bang Rachan ,Mueang Sing buri,    
Khai Bang Rachan, Phrom Buriand andTha 
Chang(24.0% 18.0% 13.8% 9.2% and 6.7%, 
respectively).The major portion of rearing 
livestock(27.5%) was found in In Buri. This was 
followed by those lived in Khai Bang Rachan, 
Mueang Sing buri,  Bang Rachan, Phrom Buri, and 
Tha Chang (22.0% 21.4% 11.4% 10.1% and 7.6% 
respectively).For the holdings engaging in freshwater 
culture, most of them (36.0%) were found in La-un. 
This was followed by Mueang Sing buri, Bang 
Rachan, Khai Bang Rachan, Phrom Buri           
andTha Chang (20.8% 12.1% 12.1% 11.5%and 7.5% 
respectively).  

  

Table1  Number and percentage of agricultural holdings by activity of agriculture, administrative area 

  and amphoe 
 
 

Area and 
Amphoe 

Total 

Activity  of   agriculture 2/ 

Cultivating 
crops 

Rearing 
livestock 

Freshwater 
culture 

Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage 

Number of holdings 15,925 100.0 14,750 100.0 842 100.0 171 100.0 

   (99.3)  (5.3)  (1.4)  

  Amphoe         

     Mueang Sing buri 2,923 18.4 2,674 18.0 378 21.4 141 20.8 

     Bang Rachan  3,697 23.2 3,575 24.0 200 11.4 82 12.1 

     Khai Bang Rachan 2,259 14.2 2,049 13.8 388 22.0 82 12.1 

     Phrom Buri 1,495 9.4 1,376 9.2 178 10.1 78 11.5 

     Tha Chang 1,057 6.6 992 6.7 1.4 9.6 51 7.5 

      In Buri 4,494 28.2 4,203 28.3 485 27.5 244 36.0 

 

Chapter2 
Summary of Findings 

 

 

2/
Respondents can answer more than 1 type of agricultural activity. 

      

1/
 In 2013, total households in Sing buri Province is212,690 households(from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior). 



 
2.Holding’s activity and size of total area 
of holding 

 The agricultural holdings in Sing buri  
province that the major portion (93.4%) of the 
holding’s activity was cultivating crops. It was found 
that they engaged in various kinds of agricultural 
activity, i.e. the single activity and the multiple 
activities. For the single agricultural activity, which 
was accounted for 92.1 percent of the total 
holdings. There were around 85.1% engaging in 
cultivating crops, followed by rearing livestock 5.3% 
and freshwater culture 1.1%. 

 The percentages of agricultural holdings 

involving in two-types activity, three-types activity 

and above of agricultural holdings that were found 

7.3% and 0.6 %,respectively. 

 Considering the size of area of holding, 

most of agricultural holdings (86.6%) had an area less 

than 40 rais, which of this number 48.8 percent was 

of agricultural holdings having area 10 - 39 rais. There 

was only 0. percent for the agricultural holdings 

having area 140 rais and above.   

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Item Number Percentage 

Total number of holdings 15,925  100.0  

    By holding’s activity     

Single agricultural activity 14,659  92.1  

Cultivating crops 13,646  85.7  

Rearing livestock  842  5.3  

Freshwater culture  171  1.1  

Two-type activity 1,147  7.5  

    Cultivating crops and Rearing livestock  759  4.8  

    Cultivating crops and Freshwater culture 345  2.2  

    Rearing livestock and Freshwater culture 43  0.3  

      Three-type activity and above 119  0.6  

          Cultivating crops, Rearing livestock and  Freshwater culture 119  0.6  

By size of total area of holding (rai) 15,925  100.0  

Under          2  2,351  14.8  

           2     –       5  2,054  12.9  

           6     –       9  1,601  10.1  

         10     –      19  3,370  21.2  

         20     –      39  4,400  27.6  

         40     –      59  1,525  9.6  

         60     –    139  587  3.7  

        140   and over 37  0.2  

Table 2Number of holdings by holding's activity and size of total area of holding 
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3.Land tenure and documentary of right 

 Regarding the land tenure, it was found 
that the majority of holdings (59.5%) operated under 
own land alone. This was followed by the holdings 
operated under both own land and other land 
(18.9%).The holdings operated under other land 
alone was21.6 percent.  

 Considering the documentary of right, 
78.4 percent was of holdings with their own land 
and had the right in the group of Title deed/ NS 5/ 
NS 3/ NS 3k/ NS 3khor. The holdings having the right 
in the group of SPK 4-01/ NK/ STK/ KSN/NS2/ SK1, It 
was discovered that the holdings having only the 
proof of payment for land development tax (PBT/ A3) 
was only0.1 percent.  
 
Table 3   Number of holdings by land tenure 
and documentary of right 
 

Item Number Percentage 

Total number of holdings  15,925 100.0 

   By land tenure   

     Own land  9,480 59.5 

Owner only 9,480 59.5 

    Others  
3,4
32 

21.6 

         Rent only  3,049 19.1 

         Free only  309 2.0 

Rent and Free 74 0.5 

    Own land and others  3,013 18.9 

    By documentary of right3/ 
   (own land only) 

  

Title deed/ NS 5/ NS 3/ NS 3 k/  
NS3Khor 

12,480 78.4 

SPK 4-01/ NK/ STK/ KSN  15 0.1 
 NS2/ SK1  4 - 
PBT/ A 3  1 - 

 
 
 
 

4. Area of holding by land use and land tenure 

   The total area of holding in the whole 

province was 314,585 rais. Of this number, the 

major portion (93.6%) was the area under rice, 

followed by field crop (2.9%),permanent 

crop/forest(1.7%), others (0.7%) and pen 

(0.4%)respectively.   

   Considering land tenure, it was found 

that the major portion (55.3%) was the area owned 

by the holder. 

 
Table 4   Area of holding by land use and land  
tenure 

 

Item Number Percentage 

 Total area of holdings 314,585 100.0 

    By land use   

       Rice  294,316 93.6 

       Permanent 
crop/Forest 

5,408 1.7 

       Field crop  9,040 2.9 

       Vegetable crop, 
herb, 
flower and  ornamental 
          plant  

1,206 0.4 

       Pasture  86 - 

       Pen  1,348 0.4 

       Freshwater culture  965 0.3 

       Others  2,216 0.7 

    By land tenure 314,585 100.0 

       Own land  174,028 55.3 

       Others  140,557 44.7 
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3/
   One holding may report more than one type of documentary of right 

 
 



 
5. Fertilizer and pesticide 

 The majority of agricultural 
holdings(92.8%) used fertilizer. From those who used 
fertilizer, most of them (88.2%) used inorganic 
fertilizer (used alone or with other fertilizers). By this 
number, about 61.5 percent, used only organic 
fertilizer alone. While the used of bio-fertilizer 
alone and used of organic fertilizer alone were 
found only 1.8 and 1.0 percent respectively. There 
were using inorganic and other fertilizers, 26.7 
percent and 

 

 

 

 

using organic and bio fertilizers, 1.8 percent. 

It was found that the average using Inorganic 

fertilizer wa75.8 kg./rai. 

 Considering the use of pesticide, 82.3 percent 

of holdings engaging in crops used the pesticide, in 

which the chemical pesticide was mainly used 

(79.4%).  
 
 
 

 

 

 

 

Item Number  Percentage 

1.Number of holdings with crops 14,703  100.0  

 By using fertilizer     

 Not use  fertilizer 1,056  7.2  

Use  fertilizer 13,647  92.8  

Inorganic 9,042  61.1  

  Organic 269  1.8  

  Bio  154  1.0  

 Inorganic and other 3,923  26.7  

Organic and Bio 259  1.8  

 By using pesticide 14,703  100.0  

 Not use pesticide  2,601  17.7  

 Use pesticide4/ 12,102  82.3  

 Chemical 11,669  79.4  

 Organic 2223  15.1  

 Natural-enemies 215  1.5  

 Others 384  2.6  

2. Area treated inorganic fertilizer (rai) 447,275  -  

3. Quantity used inorganic fertilizer(1,000 kg.) 33,916  -  

 Average per rai (kg.) 75.8  -  

Table 5  Number of holdings with crops by using fertilizer and pesticide, area treated  and quantity 
 used inorganic fertilizer 
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4/
  One holding may report more than one method of using pesticide. 

 

 



6. Demographic characteristics and activity  
status 
    Table 6 indicates that male holders 
(52.7%) had more proportion than female holders 
(47.3%).Considering by age of holder, the majority 
of holders (94.7%) was holders aged 35 years and 
above, 72.0 percent in the age group 35 - 64 years 
and 22.7 percent in the age group 65 years and 
above.  
 
Table 6   Number of holdings by sex and  age  group 

 
 Concerning members of agricultural 
households in Sing buri province, they were totally 
51,357 members, which were accounted for 24.1 
percent5/ of the whole population of the province. 
The proportion of female and were male 53.8 
percent and 46.2 percent respectively. The average 
number of members was 3.2 persons. The 
dependency ratio6/was 53.3 percent. 

 Concerning activity status of the household 
members aged 10 years and above, it was found 
that 83.1 percent engaged in the economically 
activities. By this, 65.6 percent of the members aged 
10 years and above engaged with agricultural activity 
in their holding. From those members engaging in 
agricultural activity, 44.0 percent involved with their 
holding only, while 21.6 percent involved with their 

 

holding and other holdings. Those members who 

engaged in only other works were found 17.5 

percent.  

 

Table 7   Number of holder's household members  
by sex, age group and activity status 
 

 
 
 

Item Number Percentage 

Total number of holders 
(Excluding corporation)  

15,916 100.0 

By sex   

Male  8,393 52.7 

Female  7,523 47.3 

By age group   

15 –  19 4 - 

           20–  24  78 0.5 

           25 – 34  762 4.8 

           35 – 44  1,888 11.9 

           45 – 54  4,663 29.3 

           55 – 64  4,904 30.8 

65 – 69 1,585 10.0 

 70 ปข้ึนไป 2,029 12.7 

Item Number Percentage 

1. Total number of holder’s  
household members  
(Excluding corporation) 

51,357 100.0 

Average per household  3.2  

By sex   

Male  23,728 46.2 

Female  27,629 53.8 

By age group   

Under 15 6,187 12.1 

15   –   24  5,233 10.2 

           25   –   34  6,627 12.9 

           35   –   44  6,538 12.7 

           45   –   54  10,378 20.2 

           55   –   64  8,742 17.0 

65   –   69 2,704 5.3 

70  and over 4,948 9.6 

2. Number of holder's household 
members 10 years of age  
and over by activity status 

47,228 100.0 

Economically active  39+,224 83.1 

        Engaged in agricultural  
work on the holding only 

20,790 44.0 

Mainly engaged in 
           agricultural works on 
the holdings 

6,102 12.9 

Mainly engaged in other 
works 

4,114 8.7 

Mainly engaged in other  works 
(Not engaged in agricultural 
              work on the holding)  

8,238 17.5 
 

Not economically active  7984 16.9 
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5/
  In 2013, total population in Sing buri Province is  212,690  persons (from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior) 

 
X 100 

 

 
 

Number of population aged 15 – 59 years  

 

6/
  Dependency ratio = Number of population aged under 15 years and 60 years and over 

 

 
 



7. Education level of the holders 

 Regarding the education of agricultural 

holdings in Sing buri province, most of holders 

(60.7%) completed the elementary education. The 

holders with secondary education was 19.5 percent, 

followed by lower than elementary education 

(7.5%), those with vocational education/ teachers’ 

training (every diploma in education) (6.5%), 

bachelor and over education (4.9%)  and those with 

no education (0.8%) and others education (0.1%). 
 
Table 8 Distribution of education holding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Income and debt of holder's household 

 It was found that more than a half of 

holder’s household (57.0%) earned income from 

agricultural activity alone, while the rest of 43.0 

percent were those who earned income from both 

agricultural activity and other sources. The proportion 

of the holders who earned 100,001 - 500,000 Baht 

was maximum (39.7%), followed by those who 

earned 50,001 - 100,000 Baht and 20,001 - 50,000 

Baht (18.5% and 13.9% respectively). 

Table 9Number of holders by household income 
 

Item Number Percentage 

Total number of holders 
(Excluding corporation)  

15,916 100.0 

By source of household income   

Agriculture only  9,073 57.0 

Agriculture and other sources 6,843 43.0 

Mainly from agriculture  4,140 26.0 

Mainly from being agricultural  
worker  

292 1.8 

Mainly from other sources  2,411 15.2 

By income from agricultural  
Product 

15,916 100.0 

Not having agricultural product  156 1.0 

Having agricultural product (baht)    

Under 5,001 299 1.9 

5,001  -  10,000  728 4.6 

10,001  -   20,000  946 5.9 

20,001  -  50,000  2,217 13.9 

50,001  -  100,000  2,947 18.5 

100,001  - 500,000  6,320 39.7 

500,001  -  1,000,000  1,949 12.2 

1,000,001  and over 354 2.2 
 

 

 

  

 

 

Item Number Percentage 

Education  15,916 100.0 

No education 130 0.8 

Lower than elementary education 1,191 7.5 

Elementary education 9,668 60.7 

Secondary education 3,106 19.5 

Vocational education/ 
Teachers’ training(every 
       diploma in education) 

1,031 6.5 

Bachelor and over 777 4.9 

Others 13 0.1 
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 The most of number of agricultural holdings 
was not being in debt, 61.1 percent and being in 
debt was 29.7 percent. There were 35.3 percent 
of the holders being in debt for agriculture. 
Amount of debt for agriculture was 982 million baht 
(average per households in debt about 152,944 baht 
per household) 

 According to debt of household, there 
was 97.0 percent of the system debt, non system 
debt only 3.0 percent. There was the most important 
source of loan (67.6%) from Bank for agriculture and 
agricultural cooperative and Village 
Cooperative/Farmer’ group (11.1%). 

Table 10Number of holders by being in debt for 
              agriculture  and  amount of debt for 
              agriculture by source of loan  

 

9. Employment on agricultural workers 

 In Sing buri Province, there were 65.5 

percent of the total holdings employed agricultural 

workers. Of these, the major portion (64.4%) 

was occasional workers, followed by permanent 

workers (0.5%), permanent and occasional workers 

(0.7%).The permanent workers for agriculture were 

totally 561 persons. Of this number, 93.8 percent 

was the thai workers. 

Table 11Number of holdings by employment and 
number of permanent workers 

 
 
 
 
 

Item Number Percentage 

1. Total number of holders  
(Excluding corporation)  

15,916 100.0 

By being in debt for agriculture   

Not being in debt 9,724 61.1 

Being in debt 6,192 28.9 

Debt for agriculture  5,453 34.2 

Debt out of agriculture  565 3.6 

Debt for agriculture and out 
 of agriculture 

174 1.1 

2. Amount of debt for 
agriculture(million baht) 

982,815,459 100.0 

 By source of loan   

Bank for agriculture and 
 agricultural cooperative 

664,917,618 67.6 

Other banks / Financial institute 118,257,002 12.0 

 Cooperative / Farmer’s group 109,249,553 11.1 

Village and city fund 59,581,342 6.1 

Other government agencies 1,648,500 0.2 

Unorganized market 29,161,445 3.0 

Middleman 17,236,958 1.8 

Money lender 3,379,184 0.3 

Relative / Neighbour / Others 8,545,303 0.9 

 Average per households in debt 
 (baht) 

152,944  

Average per total households  
(baht) 

61,750  

Item Number Percentage 

1. Total number of holdings 15,925 100.0 

Not employ agricultural workers  5,494 34.5 

Employ agricultural workers  10,431 65.5 

Permanent workers  76 0.5 

Occasional workers  10,248 64.4 

Permanent and occasional 
workers  

107 0.6 

2. Number of permanent workers 561 100.0 

By sex   

Male  393 69.9 

 Female  169 30.1 

By source of workers   

Thai  526 3.8 

 Foreigner  35 6.2 
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         จําแนกตามเอกสารสิทธิ์ และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น   53 

 ตาราง  4.3(*) จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการมีเนื้อท่ีของตนเองและเนื้อท่ีถือครอง  
         จําแนกตามเอกสารสิทธิ์ รายอําเภอ     54 
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5.  การใชประโยชนในท่ีดิน   

 ตาราง 5.1 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการใชประโยชนในท่ีดินและเนื้อท่ีถือครอง                  
   ทําการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  55 

 ตาราง 5.1(*) จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการใชประโยชนในท่ีดินและเนื้อท่ีถือครอง                  
   ทําการเกษตร รายอําเภอ  57 
 
6.  ขาว    
 ตาราง 6.1 ขาว  :  จํานวนผูถือครองท่ีปลูกขาว เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว  และผลผลิต 
   จําแนกตามวัตถุประสงคของการปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                      59 
 ตาราง 6.2 ขาว  :  จํานวนผูถือครองท่ีปลูกขาว จําแนกตามชนิดขาวท่ีปลูก  และ  
          ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                                                                      61    
 ตาราง 6.3 ขาว  :  เนื้อท่ีเพาะปลูกขาว จําแนกตามชนิดขาวท่ีปลูก และขนาดเนื้อท่ี  
   ถือครองท้ังสิ้น                  63  
 ตาราง 6.4 ขาว  :  เนื้อท่ีเก็บเก่ียวขาว จําแนกตามชนิดขาวท่ีปลูก และขนาดเนื้อท่ี  
   ถือครองท้ังสิ้น   64 

 ตาราง 6.5 ขาว  :  ผลผลิตขาว จําแนกตามชนิดขาวท่ีปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  65 
 
 

7.  พืชยืนตน  ไมผล  และสวนปา    
 ตาราง  7.1 พืชยืนตนและไมผล  :  จํานวนผูถือครองท่ีปลูก เนื้อท่ีเพาะปลูกและจํานวนตน  
   จําแนกตามลักษณะการปลูกและพืชท่ีปลูก       66 
 ตาราง  7.2 สวนปา (ปลูก)  :  จํานวนผูถือครองท่ีปลูก เนื้อท่ีเพาะปลูกและจํานวนตน  
   จําแนกตามลักษณะการปลูกและพืชท่ีปลูก                                69     
 
8.  พืชผัก  สมุนไพร  และไมดอกไมประดับ  
 ตาราง 8.1 พืชผักและสมุนไพร  :  จํานวนผูถือครองท่ีปลูก  เนื้อท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 
   จําแนกตามพืชท่ีปลูก                                                                              70        
 ตาราง 8.2 ไมดอกไมประดับ  :  จํานวนผูถือครองท่ีปลูก  เนื้อท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียว  
   จําแนกตามพืชท่ีปลูก                                                                              73  
 
 
9.  พืชไร       
  ตาราง 9.1 พืชไร  :  จํานวนผูถือครองท่ีปลูก  เนื้อท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียว จําแนกตาม  
   พืชท่ีปลูก           74     
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10.  ปศุสัตว    
  ตาราง  10.1 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงโคและจํานวนโค  จําแนกตามชนิดพันธุ  และ 

   ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  75 
  ตาราง  10.2 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงโคและจํานวนโค  จําแนกตามชนิดพันธุ  และ  
    จํานวนโคท่ีเลี้ยง  76 

  ตาราง  10.3 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงและจํานวนโค  กระบือ  จําแนกตามชนิดพันธุ 
   และจํานวนปศุสัตวท่ีเลี้ยง                                                        77 
  ตาราง 10.4 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงสุกรและจํานวนสุกร  จําแนกตามชนิดพันธุ  และ  

                 จํานวนสุกรท่ีเลี้ยง                                                                                  78         
  ตาราง 10.5 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงและจํานวนแพะ  แกะ  จําแนกตามจํานวนปศุสัตว   
             ท่ีเลี้ยง           79 

  ตาราง 10.6 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงและจํานวนไก  เปด  จําแนกตามชนิดพันธุ 
   และจํานวนปศุสัตวท่ีเลี้ยง           80 
   

                                                  
11.  การเพาะเล้ียงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด  

  ตาราง 11.1 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด  :  จํานวนผูถือครอง  จําแนกตามลักษณะ 

   การดําเนินงาน  วัตถุประสงคหลัก และขนาดเนื้อท่ีผิวน้ําท่ีใชเพาะเลี้ยง       81 

  ตาราง 11.2 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด  :  จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีผิวน้ําท่ีใช  

   เพาะเลี้ยง  จําแนกตามวัตถุประสงคหลัก  และขนาดเนื้อท่ีผิวน้ําท่ีใชเพาะเลี้ยง      82 

  ตาราง  11.3 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด  :  จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการให  

   ผลผลิตและเนื้อท่ีผิวน้ําท่ีใชเพาะเลี้ยง  จําแนกตามลักษณะของหนวยเลี้ยง  

   และชนิดสัตวน้ําหลัก                                                                              83 

 
12.  การใชเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสงเพ่ือการเกษตร  

  ตาราง  12.1 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการใชเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสง 

   เพ่ือการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  และชนิดของเครื่องจักรฯ       85 

      ตาราง 12.2 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการใชเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสง 

   เพ่ือการเกษตร  จําแนกตามแหลงท่ีมา  และชนิดของเครื่องจักรฯ 87 

      ตาราง 12.3 จํานวนเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสงเพ่ือการเกษตร  จําแนกตาม  

   ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  และชนิดของเครื่องจักรฯ 89 
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13.  การใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช    

  ตาราง  13.1 จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช  จําแนกตามการใชปุย  ชนิดของปุย  และ 

   ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                                                         91 

  ตาราง  13.2 เนื้อท่ีใสปุยเคมีและปริมาณปุยท่ีใช  จําแนกตามประเภทของพืชท่ีปลูก 

   และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  92 

  ตาราง  13.3 จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช  จําแนกตามการใชปุยอินทรีย  ชนิดของปุยอินทรีย 

   และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  94 

  ตาราง  13.4 จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช  จําแนกตามการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช   
     วิธีการปองกันฯ  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                                              95  
 
14.  การจางลูกจางทํางานเกษตรและลักษณะการทํางาน  
  ตาราง  14.1 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจาง 
   ลูกจางทํางานเกษตร  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 96 
  ตาราง  14.2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจางลูกจางประจําทํางาน  
   เกษตร  แหลงท่ีมาของลูกจางประจํา  จํานวนลูกจางประจํา  และขนาด   
   เนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  97 
  ตาราง 14.3 จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร  จําแนกตามเพศ  แหลงท่ีมาของ 
   ลูกจางประจํา  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น   99 
  ตาราง  14.4 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะ 
   การทํางานของผูถือครอง  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  (ไมรวมบริษัท 
   และหางหุนสวนนิติบุคคล)   100 
  ตาราง  14.5 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะ  
   การทํางาน  เพศ  และหมวดอายุของผูถือครอง  (ไมรวมบริษัทและ 
   หางหุนสวนนิติบุคคล) 101 
  ตาราง  14.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรอายุ  10  ปข้ึนไป  จําแนก 
   ตามลักษณะการทํางาน  เพศ  และหมวดอายุ  (รวมผูถือครอง) 104 
 
 
15.  ลักษณะทางดานประชากรของผูถือครองทําการเกษตร  และสมาชิกในครัวเรือน   
  (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล)  
  ตาราง  15.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม  เพศ  หมวดอายุ  และขนาด 
   เนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                                                                          107 
  ตาราง  15.2 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามขนาด 
   ครัวเรือนผูถือครอง  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                                      110 
  ตาราง  15.3 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามเพศ  
   หมวดอายุ  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  (รวมผูถือครอง)  111 
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16.  การศึกษาและการเปนสมาชิกองคกรดานการเกษตร   
  ตาราง  16.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ 
   และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                                                                  114         
  ตาราง  16.2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการเปนสมาชิกองคกร 
   ดานการเกษตร  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                                              115 
 
17. รายไดและหนี้สินของครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร  
 (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล) 

 ตาราง 17.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามแหลงท่ีมาของรายได  
   ของครัวเรือน  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น         116 
 ตาราง 17.2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร  
           ประเภทของการทําการเกษตร  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                            117 
 ตาราง 17.3 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการมีหนี้สิน  วัตถุประสงค  
   และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น                                                               121 
 ตาราง 17.4 จํานวนผูถือครองท่ีมีหนี้สินเพ่ือการเกษตร  จําแนกตามประเภทของหนี้สิ้น   
   และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น         122 
 ตาราง 17.5 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการมีหนี้สินเพ่ือการเกษตร  จําแนกตามจํานวน 
   เงินท่ีเปนหนี้  และแหลงเงินกู           124 
 ตาราง 17.6 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการมีหนี้สินเพื่อการเกษตรจากแหลงเงินกู 
   นอกระบบ  จําแนกตามจํานวนเงินท่ีเปนหนี้  แหลงเงินกู  และอัตรา  
   ดอกเบี้ยตอเดือน     125 
           
 
หมายเหตุ การนําเสนอขอมูล 

 1. เนื่องจากตอนท่ี 11 - 16 เปนขอมูลจากตัวอยางรอยละ 25 ดังนั้น คาท่ีประมาณไดของขอมูล 

รายการเดียวกันในรายงานผลฉบับนี้ อาจมีความแตกตางกันบาง ท้ังนี้เนื่องจากการปดเศษ 

 2. มาตราท่ีใชในรายงาน 

 1 ไร = 1,600 ตารางเมตร 
                            1 ไร = 0.16 เฮคตาร 
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List of Statistical Tables 
         

      
1. Activity of holding 

 Table 1.1 Number and area of holdings by agricultural registration of holder  

   and size of total area of holding  39 

 Table 1.1(*) Number and area of holdings by agricultural registration of holder  

   and size of total area of holding and amphoe  40 

 Table 1.2 Number and area of holdings by activity of holding and size of total 

   area of holding   41 

 Table 1.2(*) Number and area of holdings by activity of holding and amphoe   44 

       

2.  Legal Status of Holder 

 Table 2.1 Number and area of holdings by legal status of holder and size of 

                       total area of holding                                                              47 

 

3.   Parcel 

Table 3.1 Number and area of holdings by number of parcels and size of 

  total area of holding 48 

 

4. Land Tenure 
 Table 4.1 Number of holdings by land tenure and size of total area of holding  50 
 Table 4.1(*) Number of holdings by land tenure and amphoe  51 
 Table 4.2 Area of holding by land tenure and size of total area of holding 52
 Table 4.3 Number of holdings reporting own land and area owned by type of 
   documentary of right and size of total area of holding 53 

    Table 4.3(*) Number of holdings reporting own land and area owned by type of    

                   documentary of right and amphoe 54 
      
5.  Land Use 
 Table 5.1 Number of holdings reporting land use and area of holding by size 
   of total area of holding  55 

Table   5.1(*) Number of holdings reporting land use and area of holding by amphoe   57 
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List of Statistical Tables (Contd.) 
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   product by purpose of cultivation and size of total area of holding 59 
 Table 6.2 Rice : Number of holdings by kind of rice cultivated and size of total 
   area of holding 61 
 Table 6.3 Rice : Planted area by kind of rice cultivated and size of total area  
   of holding 63 
 Table 6.4 Rice : Harvested area by kind of rice cultivated and size of total area  
   of holding 64 
 Table 6.5 Rice : Product by kind of rice cultivated and size of total area of  
   holding 65 
 
7. Permanent Crop and Forest  

Table  7.1 Permanent crop : Number of holdings, planted area and number   

  of trees by plantation features and name of crop cultivated 66 

 Table  7.2 Forest (planted) : Number of holdings, planted area and number  

   of trees by plantation features and name of crop cultivated  69 
 
 8. Vegetable Crop, Herb, Flower and Ornamental Plant 
 Table 8.1 Vegetable crop and herb : Number of holding, planted and  
   harvested area by name of crop cultivated  70 
     Table 8.2 Flower and ornamental plant : Number of holdings, planted 
                    and harvested area by name of crop cultivated              73 
 

9.  Field Crop 
  Table 9 .1 Field crop : Number of holdings, planted and harvested area   
   by name of crop cultivated 74 
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 Table 10.1 Number of holdings rearing cattle and number of cattle by kind of 

   breeding and size of total area of holding 75 
 

 Table 10.2 Number of holdings rearing cattle and number of cattle by kind of 

   breeding and number of cattle of holding 76 

 Table 10.3 Number of holdings and number of cattle and buffaloes by kind of 

   breeding and number of livestock of holding 77 

 Table 10.4 Number of holdings rearing pigs and number of pigs by kind of  

                      breeding and number of pigs of holding 78 

 Table 10.5 Number of holdings rearing goats and sheep and number of livestock 

   heads by number of livestock of holding 79 

 Table 10.6 Number of holdings rearing chickens, ducks and goose and  

   number of livestock heads by kind of breeding and number of  

   livestock of holding 80 

    
11. Fresh Water Culture 

 Table 11.1 Fresh water culture : Number of holdings by activity, main  

   purpose and size of water area under culture  81 

 Table 11.2 Fresh water culture : Number of holdings and water area under  

   culture by main purpose and size of water area under culture 82 

 Table 11.3 Fresh water culture : Number of holdings reporting product and water 

   area under culture by type of culture facilities and major species 83 
 
12. Machinery and Equipment 

 Table 12.1 Number of holdings reporting the use of machinery and equipment 

   by size of total area of holding and type of machinery and equipment  85 

 Table 12.2 Number of holdings reporting the use of machinery and equipment 

   by source and type of machinery and equipment 87 

    Table 12.3 Number of machinery and equipment owned by holder by size of  

   total area of holding and type of machinery and equipment 89 
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 Table 13.1 Number of holdings with crops by using fertilizer, type of fertilizers 
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 Table 13.2 Area treated by inorganic fertilizer and quantity used by kind of crops 
   and size of total area of holding 92 
 Table  13.3   Number of holdings with crops by using organic fertilizer, type of  
                        organic fertilizer and size of total area of holding 94 
 Table  13.4   Number of holdings with crops by using pesticide, method  and   
    size of total area of holding 95 
  
14. Employment and Activity Status 

 Table 14.1 Number and area of holdings by employment agricultural workers  

   and size of total area of holding 96 

 Table 14.2 Number of holdings by employment permanent workers, source  

   of workers, number of permanent workers and size of total area   

   of holding 97 

 Table 14.3 Number of permanent workers for agriculture by sex, source of 

   permanent workers and size of total area of holding  99 

 Table 14.4 Number and area of holdings by activity status of holder and size of 

   total area of holding (excluding corporation) 100 

 Table 14.5 Number and area of holdings by activity status, sex and age group of 

   holder (excluding corporation) 101 

 Table 14.6 Number of holder's household members age 10 years and over 

   by activity status, sex and age group (including holder)                       104 
 
15. Demographic Characteristics of Holder and Member  
 (Excluding Corporation) 
 Table 15.1 Number of holders by sex, age group and size of total area of holding 107 
 Table 15.2 Number and area of holdings by size of holder's household and size  
   of total area of holding                                                                     110 

 Table 15.3 Number of holder's household members by sex, age group and size 
   of total area of holding (including holders)                                          111 
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16. Education and Membership of Agricultural Activity Groups 
 Table 16.1 Number of holders by level of educational attainment and size of  
   total area of holding                                             114 
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                                                     115 
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   total area of holding                                                                       116 
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Note for Data Presentation 

 1.  In this report the data section 11 - 16 estimate from the 25% sample holdings. 
So the same estimators in different tables may be different due to rounding effect. 

 2.  Measures used 

1 rai = 1,600 square meters. 

       = 0.16 hectare. 
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1.  ลักษณะการดําเนินงานของผูถือครอง  Activity of Holding

ตาราง   1.1   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการจดทะเบียนเกษตรกร และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table   1.1   Number and area of holdings by agricultural registration of holder and size of total area of holding

รวม    Total                             15,925                             14,365                                 1,560

       ต่ํากวา  Under  2                                2,351                                 1,376                                     975

        2       -       5                                           2,054                                 1,688                                     366

        6       -       9                                           1,601                                 1,517                                      84

       10       -     19                                           3,370                                 3,289                                      81

       20       -     39                                           4,400                                 4,360                                      40

       40       -     59                                           1,525                                 1,514                                      11

       60       -    139                                              587                                   584                                        3

      140       -    499                                              36                                     36  - 

      500   ขึ้นไป  and over                                      1                                      1  - 
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Size of total area of holding  (rai)  จํานวน

 Number Number

รวมทั้งสิ้น ผูถือครองที่จดทะเบียนเกษตรกร 

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) Total

จํานวน จํานวน

Number

Agricultural registration of holder Agricultural unregistration of holder

ผูถือครองที่ไมจดทะเบียนเกษตรกร 
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ตาราง  1.1 (*)   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการจดทะเบียนเกษตรกร และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น รายอําเภอ

Table  1.1 (*)   Number and area of holdings by agricultural registration of holder and size of total area of holding and amphoe

รวม    Total 15,925 14,365 1,560

เมืองสิงหบุรี Mueang Sing Buri                      2,923                                 2,535                                   388

บางระจัน Bang Rachan                      3,697                                 3,447                                   250

คายบางระจัน Khai Bang Rachan                      2,259                                 1,869                                   390

พรหมบุรี Phrom Buri                      1,495                                 1,320                                   175

ทาชาง Suk Samran                      1,057                                 1,000                                     57

อินทรบุรี In Buri                      4,494                                 4,194                                   300

Size of total area of holding  (rai)  จํานวน

 Number Number

รวมทั้งสิ้น ผูถือครองที่จดทะเบียนเกษตรกร 

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) Total

จํานวน จํานวน

Number

Agricultural registration of holder Agricultural unregistration of holder

ผูถือครองที่ไมจดทะเบียนเกษตรกร 



ตาราง  1.2   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น เนื้อที่  :   ไร

Table  1.2   Number and area of holdings by activity of holding and size of total area of holding Area  :  Rai

รวม    Total        15,925    314,585.6       13,646   288,993.0          842         951.8           171        354.6  -  - 

             ต่ํากวา  Under  2           2,351         1,358.9         1,337          862.6            749 330.9             127           67.2  -  - 

               2       -       5           2,054         6,841.2         1,712        5,808.0             69 178.5              31         102.8  -  - 

               6       -       9         16,010       11,806.1         1,433      10,590.7               8 58.3                8           57.5  -  - 

              10       -     19           3,370       46,336.0         3,098      42,576.3             10 129.3                2           26.0  -  - 

              20       -     39           4,400     123,477.6         4,099    115,167.0               3 75.0                2           51.0  -  - 

              40       -     59           1,525       71,115.7         1,403      65,477.0               2 100.0                1           50.0  -  - 

              60       -    139             587       45,406.6            533      41,295.1               1 80.0  -  -  -  - 

             140       -    499               36         6,428.6              30        5,401.9  - -  -  -  -  - 

             500   ขึ้นไป and over                 1         1,815.0               1        1,815.0  - -  -  -  -  - 
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ทํานาเกลือสมุทร

Sea salt farm

จํานวน เนื้อที่

Number AreaNumber

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding  (rai)  

Total

รวมทั้งสิ้น

จํานวน เนื้อที่

Area

เพาะปลูกพืช

   Cultivating crops  

จํานวน

Number

เลี้ยงปศุสัตว

Rearing livestock

เนื้อที่จํานวน

Number Area

เนื้อที่

Area

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

Fresh water culture 

จํานวน

Number

เนื้อที่

Area
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ตาราง  1.2   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ) เนื้อที่  :    ไร

Table  1.2   Number and area of holdings by activity of holding and size of total area of holding (Contd.) Area  :  Rai

รวม    Total           759     14,557.7 345          6,736.9     - -             43         349.6 - - - -

         ต่ํากวา  Under  2              88            61.1              27           22.1 - -              16      84,675.0 - - - -

           2       -       5            120          382.4              85         258.2 - -              11            29.8 - - - -

           6       -       9              91          661.1              43         317.0 - -               4            30.3 - - - -

          10       -     19            171        2,356.8              61         841.5 - -               9          127.1 - - - -

          20       -     39            190        5,202.1              75       2,083.1 - -               2            64.0 - - - -

          40       -     59              65        3,038.8              38       1,719.2 - -  -  - - - - -

          60       -    139              31        2,278.0              13       1,046.4 - -               1            90.0 - - - -

         140       -    499               3          992.5               3         499.5 - - - - - - - -

         500   ขึ้นไป  and over -  - - - - - - - - - - -

Number Area Number Area

and sea salt  farm and sea salt  farm

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่

 เลี้ยงปศุสัตวและ เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

การทํานาเกลือสมุทร และทํานาเกลือสมุทร

Rearing livestock  Fresh water culture 

Number

rearing livestock

เลี้ยงปศุสัตวและ

 fresh water culture  

จํานวน

Number

เนื้อที่

Area

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

Rearing livestock and

จํานวน

Number

เนื้อที่

Number

เนื้อที่

Area

เพาะปลูกพืชและ

จํานวน

เลี้ยงปศุสัตว

Area

เพาะปลูกพืชและ

เนื้อที่จํานวน

and sea salt  farm

Cultivating crops and 

Area

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด ทํานาเกลือสมุทร

เพาะปลูกพืชและ

 fresh water culture  

Cultivating cropsCultivating crops andขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding  (rai)  



ตาราง   1.2   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)  เนื้อที่  :    ไร

Table   1.2   Number and area of holdings by activity of holding and size of total area of holding (Contd.) Area  :  Rai

รวม    Total           119      2,641.6 - - - - - - - -

      ต่ํากวา  Under  2                7            6.5 - - - - - - - -

        2       -       5                         26           81.5 - - - - - - - -

        6       -       9                         14           91.3 - - - - - - - -

       10       -     19                         19         279.2 - - - - - - - -

       20       -     39                         29         835.4 - - - - - - - -

       40       -     59                         16         730.7 - - - - - - - -

       60       -    139                8         617.0 - - - - - - - -

      140       -    499            -  - - - - - - - - -

      500   ขึ้นไป  and over  -  - - - - - - - - -
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fresh water culture and sea salt  farm  and sea salt  farm

จํานวน เนื้อที่
Area Number Area Number Area

จํานวน

เพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว 

Number Area Number Area
จํานวน เนื้อที่

and sea salt  farm  and sea salt  farm

เนื้อที่

 เลี้ยงปศุสัตว 

Rearing livestock,  Cultivating crops, rearing livestock 

 เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

 rearing livestock and rearing livestock   fresh water culture  fresh water culture  fresh water culture 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด  และทํานาเกลือสมุทร และทํานาเกลือสมุทร และทํานาเกลือสมุทร    และทํานาเกลือสมุทร

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding (rai)

 เลี้ยงปศุสัตว และ  เลี้ยงปศุสัตว  เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

Cultivating crops, Cultivating crops, Cultivating crops, 

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่

เพาะปลูกพืช เพาะปลูกพืช เพาะปลูกพืช 

Number
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ตาราง  1.2 (*)   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน รายอําเภอ เนื้อที่  :    ไร

Table  1.2 (*)   Number and area of holdings by activity of holding and amphoe Area  :  Rai

รวม   Total 15,925 314,586 13,646 288,993 842 952 171 354 - -

เมืองสิงหบุรี Mueang Sing Buri 2,923 44,218 2,433 39,871 204 170 38 54 - -

บางระจัน Bang Rachan 3,697 77,791 3,435 74,966 83 160 28 29 - -

คายบางระจัน Khai Bang Rachan 2,259 44,361 1,806 39,718 183 144 24 27 - -

พรหมบุรี Phrom Buri 1,495 23,436 1,261 20,623 97 161 15 23 - -

ทาชาง Suk Samran 1,057 16,428 892 14,786 51 56 6 10 - -

อินทรบุรี In Buri 4,494 108,352 3,819 99,029 224 261 60 211 - -

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

Freshwater culture  

จํานวน

Number

เนื้อที่

Area

เพาะปลูกพืช

   Cultivating crops  

จํานวน

Number

เลี้ยงปศุสัตว

Rearing livestock

เนื้อที่จํานวน

Number Area

เนื้อที่

AreaNumber

อําเภอ
Amphoe

Total

รวมทั้งสิ้น

จํานวน เนื้อที่

Area

ทํานาเกลือสมุทร

Sea salt farm

จํานวน เนื้อที่

Number Area



ตาราง  1.2 (*)   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน รายอําเภอ (ตอ)  เนื้อที่  :    ไร

Table  1.2 (*)   Number and area of holdings by activity of holding and amphoe (Contd.)  Area  :  Rai

รวม   Total 759  14,557.6 345 6736.8 - - 43 349.5 - - - -

เมืองสิงหบุรี Mueang Sing Buri 145 2,762.2 74 990.6 - - 7 16.0 - - - -

บางระจัน Bang Rachan 97 1,725.8 34 623.0 - - 11 82.3 - - - -

คายบางระจัน Khai Bang Rachan 188 3,423.8 41 835.4 - - 3 25.5 - - - -

พรหมบุรี Phrom Buri 59 1,380.4 41 890.4 - - 7 94.8 - - - -

ทาชาง Suk Samran 63 882.5 25 399.4 - - 8 59.0 - - - -

อินทรบุรี In Buri 207     4,382.9 130 2998.0 7 71.9
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อําเภอ
Amphoe

เพาะปลูกพืชและ

จํานวน

เลี้ยงปศุสัตว

Area

เพาะปลูกพืชและ

เนื้อที่จํานวน

and sea salt  farm

Cultivating crops and 

Area

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด ทํานาเกลือสมุทร

เพาะปลูกพืชและ

freshwater culture 

Cultivating cropsCultivating crops and

Number

rearing livestock

เลี้ยงปศุสัตวและ

 freshwater culture

จํานวน

Number

เนื้อที่

Area

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

Rearing livestock and

จํานวน

Number

เนื้อที่

Number

เนื้อที่

Area

 เลี้ยงปศุสัตวและ เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

การทํานาเกลือสมุทร และทํานาเกลือสมุทร

Rearing livestock  Freshwater culture 

Number Area Number Area

and sea salt  farm and sea salt  farm

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่
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ตาราง   1.2 (*)   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน รายอําเภอ (ตอ)  เนื้อที่  :    ไร

Table   1.2 (*)   Number and area of holdings by activity of holding and amphoe (Contd.) Area  :  Rai

รวม   Total 119 2641.7 - - - - - - - -

เมืองสิงหบุรี Mueang Sing Buri 22 354.8 - - - - - - - -

บางระจัน Bang Rachan 9 204.3 - - - - - - - -

คายบางระจัน Khai Bang Rachan 14 187.9 - - - - - - - -

พรหมบุรี Phrom Buri 15 263.1 - - - - - - - -

ทาชาง Suk Samran 12 234.5 - - - - - - - -

อินทรบุรี In Buri 47 1397.1

อําเภอ
Amphoe

 เลี้ยงปศุสัตว และ  เลี้ยงปศุสัตว  เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

Cultivating crops, Cultivating crops, Cultivating crops, 

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่

เพาะปลูกพืช เพาะปลูกพืช เพาะปลูกพืช 

Number

rearing livestock freshwater culture  freshwater culture  freshwater culture 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด  และทํานาเกลือสมุทร และทํานาเกลือสมุทร และทํานาเกลือสมุทร    และทํานาเกลือสมุทร

 rearing livestock and

Number Area Number Area
จํานวน เนื้อที่เนื้อที่จํานวน

Area Number Area Number Area

freshwater culture  and sea salt  farm and sea salt  farm

จํานวน เนื้อที่

เพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว 

and sea salt  farm  and sea salt  farm

 เลี้ยงปศุสัตว 

Rearing livestock,  Cultivating crops, rearing livestock 

 เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด



2.   สถานภาพของผูถือครอง  Legal Status of  Holder

ตาราง   2.1  จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามสถานภาพของผูถือครอง และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น เนื้อที่  :    ไร

Table   2.1  Number and area of holdings by legal status of holder and size of total area of holding Area  :  Rai

รวม    Total       15,925     314,585.6       17,525    306,860.7             209         5,838.2               4          71.0              2             0.8  -  - 

         ต่ํากวา  Under  2          2,351         1,358.9          2,329        1,346.8                19             10.4                1            1.0               2             0.8  -  - 

            2       -       5                     2,054         6,841.2          2,038        6,793.9                16             47.3  -  -  -  -  -  - 

            6       -       9                     1,601       11,806.1          1,595      11,764.4                  6             41.7  -  -  -  -  -  - 

           10       -     19                     3,370       46,336.0          3,340      45,927.5                29            398.6                1          10.0  -  -  -  - 

           20       -     39                     4,400     123,477.6          4,311    120,954.0                88         2,503.6                1          20.0  -  -  -  - 

           40       -     59                     1,525       71,115.7          1,486      69,316.5                38         1,759.3                1          40.0  -  -  -  - 

           60       -    139                       587       45,406.6            574      44,329.1                13         1,077.5  -  -  -  -  -  - 

          140       -    499           36             6,428.6        36             6,428.6        -  -  -  -  -  -  -  - 

          500   ขึ้นไป  and over               1         1,815.0               1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Corporation
   ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)    
Size of total area of holding (rai)

บุคคล 2 คนขึ้นไปที่อยูตางครัวเรือน

หรือครัวเรือน 2 ครัวเรือนขึ้นไป

Two or more individual 

  of different households 

รวมทั้งสิ้น

Total

เนื้อที่

AreaNumber

เนื้อที่จํานวน

Number Area

ครัวเรือนเดียว

จํานวน จํานวน

A  household

Number Area Number Area

เนื้อที่

or two or more households

จํานวน เนื้อที่

บริษัทหรือ หนวยงานของรัฐ อื่น ๆ

หางหุนสวนนิติบุคคล Government agency Others

จํานวน เนื้อที่

Number Area

จํานวน เนื้อที่

Number Area
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3.  ผืนที่ดิน   Parcel

ตาราง  3.1  จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามจํานวนผืนที่ดิน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น        เนื้อที่  :  ไร

Table  3.1  Number and area of holdings by number of parcels and size of total area of holding         Area  :  Rai

15925 314585.6 9061 104136.3 3246 74221.6 1709 52552.7

    ต่ํากวา  Under  2 2351 1358.9 2264 1288.7 80 64.6 7 5.7

      2       -       5            2054 6841.2 1796 5933.6 225 796.3 26 87.6

      6       -       9            1601 11806.1 1181 8671.7 349 2614.0 58 424.7

     10       -     19            3370 46336.0 1915 25429.7 956 13402.6 355 5269.4

     20       -     39            4400 123477.6 1448 39239.5 1232 34391.5 871 24401.2

     40       -     59            1525 71115.7 375 17286.5 318 14764.0 282 13186.1

     60       -    139            587 45406.6 79 5826.7 82 5907.4 102 7653.6

    140       -    499           36 6428.6 3 460.0 3 466.3 8 1524.5

    500   ขึ้นไป  and over 1 1815.0 - - 1 1815.0 - -

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

จํานวน

 Number 

รวมทั้งสิ้น

Total

Size of total area of holding (rai)  

   

3  ผืน

 parcels

เนื้อที่

Area

จํานวน

 Number 

1  ผืน

 parcel

2  ผืน

 parcels

รวม   Total

เนื้อที่

Area

เนื้อที่

Area

จํานวน

  Number 

จํานวน

 Number 

เนื้อที่

Area



 

ตาราง  3.1  จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามจํานวนผืนที่ดิน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ) เนื้อที่  :    ไร

Table  3.1  Number and area of holdings by number of parcels and size of total area of holding (Contd.)  Area  :  Rai

 

รวม   Total                       916             34,338.1                    465              19,780.6                  528           29,555.5

      ต่ํากวา  Under  2  -  -  -  -  -  - 

        2       -       5                                      7                    23.8  -  -  -  - 

        6       -       9                                      8                    57.7                         3                     22.0                      2                  16.0

       10       -     19                                             99                1,539.5                       30                   462.4                     15                232.4

       20       -     39                                           459              13,346.5                     222                 6,767.4                   168              5,331.6

       40       -     59                                           250              11,605.8                     128                 6,018.9                   172              8,253.6

       60       -    139                                             86                6,617.7                       81                 6,363.9                   157            13,037.3

      140       -    499                                     7                1,147.3                         1                   146.0                     14              2,684.5

      500   ขึ้นไป  and over  -  -  -  -  -  - 
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จํานวน เนื้อที่

6  ผืนขึ้นไป

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)  parcels  parcels and over parcels

จํานวน

4  ผืน 5  ผืน

เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่Size of total area of holding (rai)  

  Number Area     Number Area  Number Area
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4.  ลักษณะการถือครองที่ดิน    Land Tenure

ตาราง   4.1  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table   4.1  Number of holdings by land tenure and size of total area of holding 

รวม    Total         15,925             9,480              3,432              3,049                309                74                  3,013

     ต่ํากวา  Under  2            2,351              2,079                 248                   61                 187  -                        24

        2       -       5                       2,054              1,749                 238                 200                   35                  3                        67

        6       -       9                       1,601              1,121                 338                 309                   22                  7                      142

       10       -     19                       3,370              2,004                 809                 765                   28                 16                      557

       20       -     39                       4,400              1,854               1,214               1,145                   32                 37                    1,332

       40       -     59                       1,525                519                 433                 420                    5                  8                      573

       60       -    139                         587                142                 146                 143  -                  3                      299

      140       -    499                          36                  11                    6                    6  -  -                        19

      500   ขึ้นไป  and over                  1                   1  -  -  -  -  - 

  

and others

More than one kind

Owner หนึ่งลักษณะ  Rent Free Sub - total

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

 Size of total area of holding  (rai)  

รวมทั้งสิ้น

เปนเจาของTotal

เนื้อที่ของตนเอง

Own land

เชา ไดทําฟรีรวม

เนื้อที่ไมใชของตนเอง เนื้อที่ของตนเอง

Others และไมใชของตนเอง

Own land ถือครองมากกวา



ตาราง   4.1  (*)  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน  รายอําเภอ

Table   4.1  (*)  Number of holdings by land tenure and amphoe

รวม    Total              15,925              9,480              3,432                3,049                 309                  74                 3,013

เมืองสิงหบุรี Mueang Sing Buri                 2,923               2,108                  441                    375                    59                     7                    374

บางระจัน Bang Rachan                 3,697               2,350                  626                    517                    84                   25                    721

คายบางระจัน Khai Bang Rachan                 2,259               1,472                  306                    257                    46                     3                    481

พรหมบุรี Phrom Buri                 1,495                  850                  384                    360                    22                     2                    261

ทาชาง Suk Samran                 1,057                  675                  165                    139                    21                     5                    217

อินทรบุรี In Buri                 4,494               2,025                1,510                  1,401                    77                   32                    959
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and others

More than one kind

Owner หนึ่งลักษณะ  Rent Free Sub - total

อําเภอ

 Amphoe

รวมทั้งสิ้น

เปนเจาของTotal

เนื้อที่ของตนเอง

Own land

เชา ไดทําฟรีรวม

เนื้อที่ไมใชของตนเอง เนื้อที่ของตนเอง

Others และไมใชของตนเอง

Own land ถือครองมากกวา
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ตาราง   4.2  เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น   เนื้อที่  :    ไร

Table   4.2  Area of holding by land tenure and size of total area of holding   Area  :  Rai

เชา

รวม    Total                  314,585.6                  174,028.7               140,557.0                  136,290.3                    4,266.7

         ต่ํากวา  Under  2                      1,358.9                       1,236.2                      122.7                          39.5                          83.2

           2       -       5                                 6,841.2                       5,762.4                    1,078.8                         945.0                        133.9

           6       -       9                                11,806.1                       8,680.5                    3,125.6                      2,912.9                        212.7

          10       -     19                                46,336.0                     30,743.7                  15,592.3                     14,879.7                        712.6

          20       -     39                              123,477.6                     67,751.4                  55,726.2                     53,687.7                      2,038.5

          40       -     59                                71,115.7                     35,597.2                  35,518.6                     34,687.6                        830.9

          60       -    139                                45,406.6                     19,208.9                  26,197.7                     25,942.8                        254.9

         140       -    499                                6,428.6                       3,233.5                    3,195.2                      3,195.2  - 

         500   ขึ้นไป  and over                      1,815.0                       1,815.0  -  -  - 

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding (rai)  

   

เนื้อที่ทั้งสิ้น

Total area

เนื้อที่ไมใชของตนเอง

Own land Others

ไดทําฟรี

Free 

รวม

Sub - total RentOwner

เปนเจาของ

เนื้อที่ของตนเอง



ตาราง  4.3  จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีเนื้อที่ของตนเองและเนื้อที่ถือครอง  จําแนกตามเอกสารสิทธิ์ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น เนื้อที่  :    ไร

Table  4.3  Number of holdings reporting own land and area owned by type of documentary of right and size of total area of holding  Area  :  Rai

รวม    Total      314,586        12,480    173,903.8              15           87.6               4           36.5               1             0.8

        ต่ํากวา  Under  2          1,359           2,098        1,234.1                4             1.1               1             1.0  -  - 

         2       -       5                     6,841           1,815        5,760.4  -  -               1             2.0  -  - 

         6       -       9                    11,806           1,261        8,666.5                2           14.0  -  -  -  - 

        10       -     19                    46,336           2,559      30,699.0                4           31.3               1           13.5  -  - 

        20       -     39                  123,478           3,184      67,720.4                3           30.3  -  -               1              0.8

        40       -     59                    71,116           1,091      35,566.2                2           11.0               1           20.0  -  - 

        60       -    139                    45,407             441      19,208.9  -  -  -  -  -  - 

       140       -    499                    6,429               30        3,233.5  -  -  -  -  -  - 

       500   ขึ้นไป  and over          1,815                1        1,815.0  -  -  -  -  -  - 

หมายเหตุ :  ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานเอกสารสิทธิ์มากกวา 1 ประเภท

Note      :  One holding may report more than one type of documentary of right.
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   ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)   

Size of total area of holding (rai)

  เนื้อที่ทั้งสิ้น 

Total area

Number Area

 ภ.บ.ท./อ.3นส. 2 / ส.ค. 1

NS 2 / SK 1 PBT/A3

Number Area

เนื้อที่จํานวนเนื้อที่จํานวน

Number Number

โฉนด (นส.4) / ตราจอง/ ส.ป.ก. 4-01 / น.ค. / ส.ท.ก. / ก.ส.น.

SPK 4-01 / NK / STK / KSN

Area

จํานวน เนื้อที่

Area

เนื้อที่จํานวน

นส. 5 / นส.3 / นส. 3ก./ นส.3ข 
Title deed / NS 5 / NS 3K  
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ตาราง   4.3 (*)   จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีเนื้อที่ของตนเองและเนื้อที่ถือครอง  จําแนกตามเอกสารสิทธิ์  รายอําเภอ  เนื้อที่  :    ไร

Table   4.3 (*)   Number of holdings reporting own land and area owned by type of documentary of right and amphoe   Area  :  Rai

  

รวม    Total          314,585.6              12,480         173,903.8                  15                 87.6                    4                36.5                    1                  0.8

เมืองสิงหบุรี Mueang Sing Buri             44,218.5                 2,478            26,954.4                     6                  41.6                     1                 13.5 - -

บางระจัน Bang Rachan             77,791.1                 3,069            53,001.4                     4                  34.3 -  -  -  - 

คายบางระจัน Khai Bang Rachan             44,361.3                 1,952            31,828.9                     1                   4.0 -  -                     1                   0.8

พรหมบุรี Phrom Buri             23,435.6                 1,109              9,859.4                     1                   0.2                     1                   1.0  -  - 

ทาชาง Suk Samran             16,427.6                   892              9,349.6 - - - - - -

อินทรบุรี In Buri            108,351.6                 2,980            42,910.2                     3                   7.6                     2                 22.0 - -

   หมายเหตุ :  ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานเอกสารสิทธิ์มากกวา 1 ประเภท

   Note      :  One holding may report more than one type of documentary of right.

Number Area

 ภ.บ.ท./อ.3นส. 2 / ส.ค. 1

NS 2 / SK 1  PBT/A3

Number Area

เนื้อที่จํานวนเนื้อที่จํานวน

   อําเภอ   

Amphoe

Number

โฉนด (นส.4) / ตราจอง/ ส.ป.ก. 4-01 / น.ค. / ส.ท.ก. / ก.ส.น.

SPK 4-01 / NK / STK / KSN

Area

จํานวน เนื้อที่

Area

เนื้อที่จํานวน

        เนื้อที่ทั้งสิ้น      

 Total area

Number

นส. 5 / นส.3 / นส. 3ก./ 

      Title deed / NS 5 / NS 3K /  
  



 

5.  การใชประโยชนในที่ดิน  Land Use

ตาราง   5.1   จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชประโยชนในที่ดินและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  เนื้อที่  :    ไร

Table   5.1   Number of holdings reporting land use and area of holding by size of total area of holding Area  :  Rai

Area

   รวม    Total        314,586       12,172   294,315.6  -  -         2,506      5,247.2           520         9,039.6          1,144      1,206.7

         ต่ํากวา  Under   2            1,359              32           29.0  -  -             922         516.6             31              17.3              584         251.0

           2       -       5            6,841          1,023       3,922.7  -  -             776       1,687.5             58            155.0              268         354.3

           6       -       9          11,806          1,417     10,148.6  -  -             174         743.1             49            316.2               60         128.5

          10       -     19          46,336          3,227     43,233.3  -  -             247         956.6            105          1,054.3               93         210.0

          20       -     39          123,478          4,344    119,182.7  -  -             259         828.5            153          2,247.8               90         148.1

          40       -     59          71,116          1,513     68,552.6  -  -              89         304.0             79          1,691.8               40           84.5

          60       -    139           45,407            582     43,474.5  -  -              38         210.0             37          1,108.3                 9           30.3

         140       -    499             6,429              33       5,157.4  -  - 1               1.0                          7 1,249.0          -  - 

         500   ขึ้นไป  and over            1,815                1         615.0  -  -  -  -               1          1,200.0  -  - 
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ที่ปลูกพืชผัก สมุนไพร

ที่ปลูกพืชไร และไมดอก ไมประดับ

Field crop Vegetable crop, herb, flower

and ornamental plant

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่

Number Area Number Area

ที่ปลูกพืชยืนตนและไมผล 

Rice

ที่ปลูกขาว ที่ปลูกยางพารา

Para rubber Permanent crop

จํานวน

รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

 Size of total area of holding (rai)  

   

     Total area    

Number AreaNumber

จํานวน

Number Area

เนื้อที่เนื้อที่ เนื้อที่จํานวน
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ตาราง   5.1   จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชประโยชนในที่ดินและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)                                  เนื้อที่  :    ไร

Table   5.1   Number of holdings reporting land use and area of holding by size of total area of holding  (Contd.)                          Area  :  Rai

Area

รวม    Total             46         160.4               67           86.3        1,523      1,348.3          606          965.3  -  -        2,146      2,216.0

      ต่ํากวา  Under   2                5             2.8                33            12.6            815         262.9           162            71.6  -  -           642         195.2

         2       -       5              12            25.8                 8              8.0            194         167.4           139           172.7  -  -           477         347.9

         6       -       9                8            32.1                 7            15.5              92           96.3             63           125.1  -  -           192         200.8

        10       -     19                8            23.0                 6            30.0            165         290.4             76           112.6  -  -           316         425.7

        20       -     39                 9            17.5                 7            11.9            165         227.3             96           180.2  -  -           365         633.4

        40       -     59                2             6.0                 5              8.3              62         135.2             49           131.2  -  -           106         202.1

        60       -    139                 2            53.3                 1              0.1              28         158.3             18           167.4  -  -             45         204.6

       140       -    499   -  -  -  -               2           10.5               3              4.5  -  -               3            6.3

       500   ขึ้นไป  and over  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

หมายเหตุ    :  ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานการใชประโยชนในที่ดินมากกวา 1 ลักษณะ
Note        :   One holding may report more than one type of land use

Sea salt farmFresh water culturePen

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่
Number Area

ที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด 

Number
เนื้อที่จํานวน

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

 Size of total area of holding (rai)  

ทุงหญาเลี้ยงสัตว

Forest (planted) Pasture

Number Number Area Number Area
จํานวน เนื้อที่

Area
จํานวน เนื้อที่

ที่ปลูกสวนปา ที่ทํานาเกลือสมุทรที่เลี้ยงปศุสัตว

ที่ปลูกบาน ปา

ที่รกรางวางเปลา

และที่อื่น ๆ

จํานวน เนื้อที่
Number Area

Others



 

ตาราง  5.1  (*)   จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชประโยชนในที่ดินและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  รายอําเภอ เนื้อที่  :   ไร

Table  5.1  (*)   Number of holdings reporting land use and area of holding by amphoe Area  :  Rai

        Total area    

Area

314,585.8     12,172         294,315.6     - - 2,506           5,247.2        520             9,039.6         1,144           1,206.6        

เมืองสิงหบุรี Mueang Sing Buri 44,218.5       1,728            41,667.3        - - 841               1,401.6         27                65.0               424              394.5           

บางระจัน Bang Rachan 77,791.3       3,295            72,014.8        - - 199               483.9            246              3,745.8           78                100.1           

บางระจัน Khai Bang Rachan 44,361.3       1,807            38,040.8        - - 153               435.8            199              5,042.2           132              185.2           

พรหมบุรี Phrom Buri 23,435.6       912              21,682.5        - - 406               988.8            30                36.5               167              161.2           

ทาชาง Suk Samran 16,427.6       750              15,191.5        - - 366               928.8            2                  1.8                58                83.2             

อินทรบุรี In Buri 108,351.6      3,680            105,718.8      - - 541               1,008.3         16                148.4             285              282.4           
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Amphoe

Number

จํานวน

 รวม   Total                          

Number

   

Number

เนื้อที่ จํานวนจํานวน

รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นอําเภอ

ที่ปลูกขาว ที่ปลูกพืชยืนตนและไมผล 

Para rubberRice

ที่ปลูกยางพารา

Permanent crop

ที่ปลูกพืชผัก สมุนไพร

ที่ปลูกพืชไร และไมดอก ไมประดับ

Field crop Vegetable crop, herb, flower

Area Number Area

and ornamental plant

เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่

Number

จํานวน

AreaArea

เนื้อที่ เนื้อที่
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ตาราง  5.1  (*)  จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชประโยชนในที่ดินและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  รายอําเภอ (ตอ)  เนื้อที่  :    ไร

Table  5.1  (*)  Number of holdings reporting land use and area of holding by amphoe  (Contd.)  Area  :  Rai

Area

                     46                160.6                     67                   86.3               1,523               1,348.3                    606                 965.3 - -                2,146               2,216.0

เมืองสิงหบุรี Mueang Sing Buri                   13               30.4                    8                  8.9               313               215.1                  115              158.0 - -               647               277.7

บางระจัน Bang Rachan                   10               78.3                    8                18.4               165               263.2                   76                87.7 - -                625               999.0

บางระจัน Khai Bang Rachan                   13               31.4                  17                42.4               352               158.8                   69                45.9 - -                329               378.9

พรหมบุรี Phrom Buri                    1                 7.0                    5                  5.7               161               233.5                   72              163.0 - -                176               157.4

ทาชาง Suk Samran                    1                 0.5                    8                  2.6               123               120.7                   48                57.9 - -                 40                40.7

อินทรบุรี In Buri                    8               13.1                  21                  8.4               409               357.1                  226              452.7 - -                329               362.4

หมายเหตุ : ผูถือครอง 1 ราย อาจรายงานการใชประโยชนในที่ดินมากกว า 1 ลักษณะ

Note      : One holding may report more than one type of land use

 รวม   Total                          

อําเภอ

Area
เนื้อที่

AreaNumber
เนื้อที่จํานวนจํานวน

Number Area

Forest (planted) Pasture

ทุงหญาเลี้ยงสัตว

เนื้อที่
Number Number Area Number

Amphoe

จํานวน เนื้อที่   จํานวน เนื้อที่ จํานวน

ที่ปลูกสวนปา ที่อื่น ๆที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืดคอกสัตว

Others

ที่ทํานาเกลือสมุทร

Sea salt harvesting

จํานวน เนื้อที่
Number Area

Pen Fresh water culture



 

6.  ขาว   Rice เนื้อที่   :  ไร          

ตาราง   6.1   ขาว   :    จํานวนผูถือครองที่ปลูกขาว  เนื้อที่เพาะปลูก  เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต  จําแนกตามวัตถุประสงคของการปลูก และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น Area    :  Rai         

Table   6.1   Rice  :    Number of holdings, planted area, harvested area and product by purpose of cultivation and size of total area of holding ผลผลิต    :  1,000 กก.

                               Product   :  1.000  kg.

จํานวน เนื้อที่เพาะปลูก จํานวน เนื้อที่เพาะปลูก

รวม    Total          12,066      574,342.3      571,738.9      460,583.8                39        1,192.1        1,174.1       1,015.9

     ต่ํากวา  Under   2                   27               118.1               118.1                 95.0                    4                6.5                6.5               4.4

      2       -       5                          1,010            7,444.9            7,423.9            5,701.8                    8              31.5              31.5             24.7

      6       -       9                          1,407           19,488.9           19,438.4           15,009.9                    5              65.0              65.0             57.0

     10       -     19                          3,195           83,800.0           83,436.4           65,907.7                   11             282.5             280.5            232.3

     20       -     39                          4,316         234,560.6         233,571.1         188,764.5                    7             425.6             409.6            370.4

     40       -     59                          1,499         134,625.6         134,086.0         109,427.4                    4             381.0             381.0            327.0

     60       -    139                            578           84,318.8           83,784.6           67,654.6  -  -  -  - 

    140      -    249                              30            7,642.5            7,537.5            6,109.9  -  -  -  - 

    250      -    499                               3            1,113.0            1,113.0               836.8  -  -  -  - 

    500  ขึ้นไป  and over                      1            1,230.0            1,230.0            1,076.3  -  -  -  - 
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Planted area Harvested area Product Harvested area

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

Product 

ผลผลิต เนื้อที่เก็บเกี่ยว

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding (rai)  

   

เพื่อบริโภครวม

For consumptionTotal

Number Planted area

ผลผลิต 

Number
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 เนื้อที่   :  ไร           

ตาราง   6.1   ขาว   :  จํานวนผูถือครองที่ปลูกขาว  เนื้อที่เพาะปลูก  เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต  จําแนกตามวัตถุประสงคของการปลูก และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)  Area   :  Rai         

Table   6.1  Rice  :   Number of holdings, planted area, harvested area and product by purpose of cultivation and size of total area of holding ผลผลิต  : 1,000  กก.

  (Contd.) Product :  1,000 kg.

จํานวน เนื้อที่เพาะปลูก จํานวน เนื้อที่เพาะปลูก

รวม    Total           11,915       566,610.3        564,065.5       454,251.1                112          6,540.6          6,498.6        5,316.9

        ต่ํากวา  Under   2                   21                108.8                108.1                 88.1                      2                   3.5                   3.5                 2.5

           2       -       5                             992             7,344.3              7,323.3             5,625.7                    10                 69.2                 69.2               51.4

           6       -       9                          1,391            19,270.1            19,219.7            14,841.9                    11               153.8               153.8             111.0

          10       -     19                          3,158            82,794.7            82,434.9            65,106.4                    26               722.8               720.8             569.0

          20       -     39                          4,279          232,383.4           231,409.9          186,986.6                    30             1,751.6             1,751.6           1,407.5

          40       -     59                          1,471          131,968.6           131,429.0          107,345.8                    24             2,276.0             2,276.0           1,754.6

          60       -    139                             570            82,875.0            82,340.8            66,307.6                      8             1,443.8             1,443.8           1,347.0

         140      -    249                              29             7,522.5              7,457.0             6,035.9                      1               120.0                 80.0               74.0

         250      -    499                                3             1,113.0              1,113.0                836.8  -  -  -  - 

         500  ขึ้นไป  and over                      1             1,230.0              1,230.0             1,076.3  -  -  -  - 

เพื่อขาย เพื่อบริโภคและขาย

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) For sale For consumption and sale 

Number Planted area Harvested area Product 

Size of total area of holding (rai)  เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

   Number Planted area Harvested area Product 



 

ตาราง  6.2   ขาว   :  จํานวนผูถือครองที่ปลูกขาว  จําแนกตามชนิดขาวที่ปลูก และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table  6.2   Rice  :  Number of holdings by kind of rice cultivated and size of total area of holding

  

รวม    Total 12066 482 470 0 12 592 592 0 0

   ต่ํากวา  Under   2 27 2 2 - - - - - -

      2       -       5            1010 67 67 - - 52 52 - -

      6       -       9            1407 96 92 - 4 86 86 - -

     10       -     19            3195 156 151 - 5 174 174 - -

     20       -     39            4316 103 100 - 3 209 209 - -

     40       -     59            1499 35 35 - - 48 48 - -

     60       -    139            578 20 20 - - 21 21 - -

    140      -    249            30 2 2 - - 1 1 - -

    250      -    499            3 1 1 - - 1 1 - -

    500  ขึ้นไป  and over  1 - - - - - - - -
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ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding (rai)  

Non - glutinous

ขาวนาป 
1/
    First crop 

1/

Sub - total

ขาวเจา

and glutinous

Glutinous

ขาวเหนียว

Non - glutinous

and glutinous

และขาวเหนียว

Sub - total

รวม ขาวเจา

Non - glutinous Glutinous

ขาวนาปรัง    Second crop

Non - glutinous

รวมทั้งสิ้น

Total

ขาวเจา

และขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียวรวม
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ตาราง    6.2   ขาว   :  จํานวนผูถือครองที่ปลูกขาว จําแนกตามชนิดขาวที่ปลูก และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)

Table    6.2   Rice  :  Number of holdings by kind of rice cultivated and size of total area of holding (Contd.)

 

รวม    Total                  10,992                  10,981                        -                           11

        ต่ํากวา  Under   2                            25                            25  - -

           2       -       5                                     891                          890  - 1

           6       -       9                                  1,225                        1,225  - -

          10       -     19                                  2,865                        2,859  - 6

          20       -     39                                  4,004                        4,001  - 3

          40       -     59                                  1,416                        1,415  - 1

          60       -    139                                     537                          537  - -

        140       -    249                                       27                            27  - -

        250       -    499                                        1                             1  - -

        500  ขึ้นไป  and over                              1                             1  - -

  
1/  

รวมขาวไร

 
 1/   

Including upland rice

Size of total area of holding (rai)  

ขาวเจา ขาวเหนียวขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

ขาวนาปและนาปรัง  First and second crops

รวม ขาวเจาและขาวเหนียว

Sub - total Non - glutinous Glutinous Non - glutinous and glutinous



 

ตาราง  6.3   ขาว   :  เนื้อที่เพาะปลูกขาว จําแนกตามชนิดขาวที่ปลูก และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น    เนื้อที่  :  ไร

Table  6.3   Rice  :  Planted area by kind of rice cultivated and size of total area of holding     Area  :  Rai

รวม    Total   574,342.9   640,906.9         436.0    277,654.2   277,654.2         204.3      296,484.5   296,252.7         231.8

    ต่ํากว   Under   2           118.8           118.8  -              60.5            60.5  -                58.3             58.3  - 

        2       -       5          7,444.9       74,441.9               3.0          3,669.7        3,669.7  -           3,775.3        3,772.3               3.0

        6       -       9       19,488.9       19,460.9             28.0          9,456.0        9,456.0             28.0          10,004.8       10,004.8  - 

       10       -     19        83,800.0       83,651.2            148.8        40,337.4      40,337.4             66.0          43,396.6       43,313.8             82.8

       20       -     39     234,560.6     234,384.3            176.3       112,352.3     112,352.3           110.3        122,098.0     122,032.0             66.0

       40       -     59     134,625.6     134,545.6             80.0        65,492.2      65,492.2  -          69,133.4       69,053.4             80.0

       60       -    139       84,318.8       84,318.8  -        41,212.9      41,212.9  -          43,105.9       43,105.9  - 

      140      -    249         7,642.5         7,642.5  -          3,907.3        3,907.3  -           3,735.3        3,735.3  - 

      250      -    499         1,113.0         1,113.0  -             551.0           551.0  -              562.0           562.0  - 

      500  ขึ้นไป  and over          1,230.0         1,230.0  -             615.0           615.0  -              615.0           615.0  - 

  
1/  

รวมขาวไร

  
1/   

Including upland rice
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ขาวนาป 
1/

รวมรวม

Sub - total

ขาวนาปรัง

Second crop

ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวเหนียว

Non - glutinous Glutinous

  First crop  
1/

Sub - total Non - glutinous Glutinous

ขาวเจารวมทั้งสิ้น

Total

Total planted area

รวมเนื้อที่เพาะปลูกทั้งสิ้น  

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding (rai)  

   

ขาวเหนียว

Glutinous

ขาวเจา

Non - glutinous
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ตาราง  6.4   ขาว   :  เนื้อที่เก็บเกี่ยวขาว  จําแนกตามชนิดขาวที่ปลูก และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น   เนื้อที่  :  ไร

Table  6.4   Rice  :  Harvested area by kind of rice cultivated and size of total area of holding    Area  :  Rai

รวม    Total   571,738.7   571,303.7        435.0   276,596.4   276,393.4        203.3   295,142.0   294,910.2        231.8

     ต่ํากวา  Under   2           118.1           118.1  -            59.8             59.8  -            58.3             58.3  - 

        2       -       5                   7,423.9         7,420.9              3.0        3,659.7         3,659.7  -        3,764.3         3,761.3              3.0

        6       -       9                  19,438.4       19,410.4            28.0        9,463.5         9,435.5            28.0        9,974.9         9,974.9  - 

       10       -     19                  83,436.2       83,287.4           148.8       40,249.0       40,183.0            66.0       43,187.2       43,104.4            82.8

       20       -     39                233,571.1     233,395.8           175.3     111,985.7     111,876.7           109.3     121,585.2     121,519.2            66.0

       40       -     59                134,086.0     134,006.0            80.0       65,191.1       65,191.1 -       68,894.9       68,814.9            80.0

       60       -    139                  83,784.6       83,784.6  -       40,974.5       40,974.5  -       42,810.1       42,810.1  - 

      140       -    249                   7,537.5         7,537.5  -        3,847.3         3,847.3  -        3,690.3         3,690.3  - 

      250       -    499                   1,113.0         1,113.0  -           551.0           551.0  -           562.0           562.0  - 

      500  ขึ้นไป  and over         1,230.0         1,230.0  -           615.0           615.0  -           615.0           615.0  - 

  
1/  

รวมขาวไร

 
 1/   

Including upland rice

   GlutinousNon - glutinousSub - totalSub - total Non - glutinous GlutinousTotal Non - glutinous

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding (rai)  รวมทั้งสิ้น ขาวเจา 

ขาวนาปรัง

Second crop

เนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งสิ้น

Total harvested area

ขาวนาป 
1/

   First crop  
1/

ขาวเหนียว รวม ขาวเจา ขาวเหนียว

Glutinous

ขาวเหนียว รวม ขาวเจา 



 

ตาราง  6.5   ขาว   :  ผลผลิตขาว  จําแนกตามชนิดขาวที่ปลูก และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น              ผลผลิต   :  1,000 กก.

Table  6.5   Rice  :  Product by kind of rice cultivated and size of total area of holding              Product  : 1,000   kg.  

รวม    Total    460,583.8   460,215.7        368.1    222,150.9   221,980.9        170.0     238,432.9    238,234.8        198.1

     ต่ํากวา  Under   2            95.0           95.0  -            47.0           47.0  -                 48.0                48.0  - 

        2       -       5         5,701.8       5,699.1            2.7        2,784.0       2,784.0  -         2,917.8            2,915.1            2.7

        6       -       9      15,009.9      14,987.5           22.4        7,225.7       7,203.3           22.4         7,784.2        7,784.2  - 

       10       -     19          65,907.7      65,782.2         125.5      31,615.5      31,562.0           53.5       34,292.2       34,220.2           72.0

       20       -     39         188,764.5    188,617.0         147.5      90,139.3      90,045.2           94.1       98,625.2       98,571.8           53.4

       40       -     59     109,427.4    109,357.4           70.0      53,136.4      53,136.4  -       56,291.0       56,221.0           70.0

       60       -    139         67,654.6      67,654.6 -      33,209.9      33,209.9  -       34,444.7       34,444.7  - 

      140      -    249        6,109.9       6,109.9  -        3,041.6       3,041.6  - 3,068.3                 3,068.3  - 

      250      -    499           836.8          836.8  -          413.4          413.4  -            423.4           423.4  - 

      500     and over        1,076.3       1,076.3  -          538.1          538.1  -            538.1           538.1  - 

  
1/  

รวมขาวไร

 
 1/   

Including upland rice
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ขาวเหนียว

Glutinous

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding (rai)

   

รวม

Sub - total

ขาวเจา

Non - glutinousTotal

ขาวนาป 
1/

Second crop

ขาวนาปรังรวมผลผลิตทั้งสิ้น

Total Product    First crop  
1/

รวมทั้งสิ้น ขาวเจา รวม

Non - glutinous

ขาวเจา

Non - glutinous

ขาวเหนียว

Glutinous

ขาวเหนียว

Glutinous Sub - total
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7. พืชยืนตน ไมผล และสวนปา Permanent Crop and Forest

       ตาราง  7.1  พืชยืนตนและไมผล : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและจํานวนตน  จําแนกตามลักษณะการปลูกและพืชที่ปลูก

       Table  7.1  Permanent crop : Number of holdings, planted area and number of trees by plantation features and name of crop cultivated

ชื่อพืชยืนตนและไมผล

Name of permanent crop

    กระทอน  Santol 236 91.4 2483 1633 4044 3762

    กลวยไข  Dainty banana 43              14.3             3,219             2,099               734               532

    กลวยน้ําวา  Banana (kluai numwa) 1502             446.5           98,731           67,148         133,674         101,259

    กลวยหอม  Sweet banana 88              25.8             5,938             4,619             1,982             1,783

    แกวมังกร  Dragon fruit 17              10.5             1,052               759               401               396

    ขี้เหล็ก  Cassin, Thai Copper Pod 8                3.0                 75                 75               310               210

    ขนุน  Jack fruit 145              17.4               490               432             1,788             1,268

   แคนตาลูป  Cantaloupe 3              38.8             7,750             7,750  -  - 

    นอยหนา   Sugar apple 21                2.4               237               114               597               461

    พุทรา   Jujube 5  -  -  -               368               168

    ชมพู       Java apple 59              29.1             1,309               957               919               750

    ทับทิม  Pomegranate 1  -  -  -                   5                   5

    ทุเรียน  Durian 4                1.0                 25                 25                 23                 20

    ฝรั่ง  Guava 89              19.8             1,883             1,267             3,881             3,593

    ปาลมน้ํามัน  Oil palm 5                8.0               184                 92                 70                 30

จํานวนผูถือครอง

Number of holdings

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

Planted area (rai) จํานวนตนทั้งสิ้น

Productive age

จํานวนตนทั้งสิ้น

TotalTotal

ปลูกเปนกลุม    Compact plantation

จํานวนตน   Number of trees

ปลูกปะปนกัน  Scattered  plantation

จํานวนตน   Number of trees

ใหผลผลิตแลว

Productive age

ใหผลผลิตแลว



      ตาราง   7.1  พืชยืนตนและไมผล : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและจํานวนตน  จําแนกตามลักษณะการปลูกและพืชที่ปลูก (ตอ)

      Table   7.1  Permanent crop : Number of holdings, planted area and number of trees by plantation features and name of crop cultivated (Contd.)

ชื่อพืชยืนตนและไมผล

Name of permanent crop

    ไผตง  Sweet bamboo 25 20.0 873 604 209 156

    มะกรูด  Leech lime            320              61.1             6,181             3,224             5,208             4,243

    มะรุม    Horseradish             11                2.4               109               109                 63                 63

    มะนาว  Lime            693             181.9             8,694             6,061           17,797           15,027

    มะปราง  Marian plum            174              32.7               840               828             2,542             2,080

    มะพราว (แก)  Coconut            331              36.7             1,235               796             6,956             5,707

    มะพราวออน  Young coconut             78              10.0               310               235             2,129             1,499

    มะมวง  Mango         1,401             657.0           18,757           15,988           36,031           30,380

    มะไฟ   Mafai             30                1.6                 70                 41             1,556             1,508

    มะยง  Marian fruit               7                2.5                 75                 60                 65                 35

    มะละกอ  Papaya            200              15.0             2,242               973             4,822             3,567

    มังคุด  Mangosteen             25                3.1                 72                 72               749               706

    ลําไย   Longan             10                1.3                 16                 14               224               224

    มะขามเทศ  Camachile tree               9              12.0               539               117               102                 93

    ละมุด  Sapodilla            152              74.6             1,905             1,843               826               761

    ลิ้นจี่   Lychee             11                4.0                 80                 45               175               151
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Productive ageTotal Productive age Total

จํานวนตนทั้งสิ้น ใหผลผลิตแลว

จํานวนผูถือครอง

ปลูกเปนกลุม    Compact plantation ปลูกปะปนกัน  Scattered  plantation

จํานวนตน   Number of trees

Number of holdings

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

Planted area (rai) จํานวนตนทั้งสิ้น ใหผลผลิตแลว

จํานวนตน   Number of trees
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      ตาราง   7.1  พืชยืนตนและไมผล : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและจํานวนตน  จําแนกตามลักษณะการปลูกและพืชที่ปลูก (ตอ)

      Table   7.1  Permanent crop : Number of holdings, planted area and number of trees by plantation features and name of crop cultivated (Contd.)

ชื่อพืชยืนตนและไมผล

Name of permanent crop

    มะยม  Star gooseberry               6  -  -  -               175               146

    ยอบาน   Indian Mulberry               8              12.0               539               289               495               175

    มะกอก  Otameite apple               6                2.0                 90                 30               247               233

    สมเขียวหวาน  Tangerine               1  -  -  -               100                 50

    มะขามหวาน    Sweet tamarind               2                0.1                   6                   6  -  - 

    สมโอ  Pomelo             52              21.9               864               601               876               657

    สมอื่น ๆ  Other oranges               1                0.5                 13                 13  -  - 

    มะขามเปรี้ยว   Sour tamarind               5  -  -  -                 55                 19

    สะเดา  Margosa (Neem tree)               3                0.1                   5                   5                 10                 10

    ลองกอง  Longkong               1  -  -  -                 50                 43

    สับปะรด  Pine apple               2                1.0             8,000  -                 50  - 

    มะเฟอง  Carambola, Staf fruit                3                0.3                 10                   8                   2                   2

    มะดัน   Garcinia               5                3.0               135               135                 69                 60

    หมาก  Betel palm               2                0.5               200               200                 50                 50

Total

จํานวนผูถือครอง เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

Number of holdings

Productive age

ปลูกเปนกลุม    Compact plantation

จํานวนตน   Number of trees

ปลูกปะปนกัน  Scattered  plantation

จํานวนตน   Number of trees

Planted area (rai) จํานวนตนทั้งสิ้น

Total

ใหผลผลิตแลว

Productive age

ใหผลผลิตแลวจํานวนตนทั้งสิ้น



       ตาราง   7.2   สวนปา (ปลูก) : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและจํานวนตน  จําแนกตามลักษณะการปลูกและพืชที่ปลูก

       Table   7.2   Forest (planted) : Number of holdings, planted area and number of trees by plantation features and name of crop cultivated

ชื่อสวนปา

Name of forest (planted)

     ประดู  Pradu                    4                10.0               1,000               1,000                 480                 480

     พยุง  Siamess rosewood                    3  -  -  -                   90                   60

     มะคาโมง  Makha mong                    1  -  -  -                   20                   18

     ยางนา   Yang-na                    2  -  -  -                 350                 350

     ไผทุกชนิด (ยกเวนไผตง)  Bamboo                   35                  9.6               1,298                 853               2,751               2,446

    ยูคาลิปตัส  Eucalyptus                    9                58.3               8,448               1,300                   10                   10

    สัก  Teak                    3                  7.0               1,050                 120  -  - 

    เหรียง  Reang  -  -  -  -  -  - 
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จํานวนผูถือครอง

Number of holdings

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

Planted area (rai) จํานวนตนทั้งสิ้น

ปลูกเปนกลุม    Compact plantation

จํานวนตน   Number of trees

ปลูกปะปนกัน  Scattered  plantation

จํานวนตน   Number of trees

Total

ใหผลผลิตแลว

Productive age

จํานวนตนทั้งสิ้น

Total

ใหผลผลิตแลว

Productive age
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8.  พืชผัก สมุนไพร และไมดอกไมประดับ   Vegetable crop, Herb, Flower and Ornamental plant

ตาราง  8.1  พืชผักและสมุนไพร : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จําแนกตามพืชที่ปลูก                                                  เนื้อที่  :  ไร

Table  8.1  Vegetable crop and herb : Number of holding, planted and harvested area by name of crop cultivated        Area  :  Rai

        กระเจี๊ยบเขียว  Lady's finger 4 2.4 2.4

        กระเจี๊ยบแดง  Roselle 2 1.3 1.3

        กระเฉด  Water mimosa 2 0.7 0.7

        กะหล่ําปลี  Cabbage 1 2.0 2.0

        กุยชาย  Chinese chive 3 5.0 5.0

        ขมิ้น  Turmeric 1 0.3 0.3

        ขา Galanga 92 91.1 89.7

        ขาวโพดฝกออน  Baby corn 6 2.3 2.3

        ขาวโพดรับประทาน  Sweet corn 98 180.5 178.8

        คะนา Chinese kale 35 50.6 50.6

        ชะอม    Chaom 216 128.9 128.9

        ตะไคร Lemon grass 73 27.5 27.5

        แตงกวา/แตงราน   Cucumber 66 182.7 182.2

        ถั่วฝกยาว Yard long bean 149 126.4 125.3

        ถั่วพู   Wing bean 4 1.7 1.7

        บวบ   Angled loofah 65 28.1 28.1

                       ชื่อพืชผักและสมุนไพร                     

 Name of vegetable crop and herb

                   จํานวนผูถือครอง               

  Number of holdings
                    เพาะปลูก                  

 Planted

                      เก็บเกี่ยว                      

Harvested

เนื้อที่   Area 



 

ตาราง  8.1  พืชผักและสมุนไพร : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จําแนกตามพืชที่ปลูก (ตอ)                                                  เนื้อที่  :  ไร

Table  8.1  Vegetable crop and herb : Number of holding, planted and harvested area by name of crop cultivated (Contd.)        Area  :  Rai

        ขึ้นฉาย  Celery 35                          50.6                         50.6

        ผักกวางตุง  Pakchoi 9                           7.6                           7.6

        ผักกาดขาว   Chinese cabbage 4                           2.2                           2.2

        ดอกแค  Agasta (sesbania) 26                           9.4                           9.4

        ผักกาดอื่น ๆ  Other curcifers 1                           1.0                           1.0

        กะถิน  Mimosa 2                           0.5                           0.5

        ตําลึง  Ivy gourd 8                           1.6                           1.6

        แตงไทย  Melon 7                           9.0                           9.0

        ผักบุงจีน Chinese convolvulus 19                           7.4                           7.2

        ผักบุงไทย  Thai convolvulus 4                           3.8                           3.8

        ผักหวาน  Sweet vegetable 4                           2.6                           2.4

        พริกขี้หนู  Bird pepper 127                          46.7                         46.7

        พริกชี้ฟา  Chilli pepper 8                           8.3                           8.3

        ผักชี  Coriander 8                           2.2                           2.2

        ฟก/แฟง/ฟกเขียว  Waxgourd 19                           9.1                           9.1
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                       ชื่อพืชผักและสมุนไพร                     

 Name of vegetable crop and herb

                   จํานวนผูถือครอง               

  Number of holdings

เนื้อที่   Area 

                    เพาะปลูก                  

 Planted

                      เก็บเกี่ยว                      

Harvested
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ตาราง  8.1  พืชผักและสมุนไพร : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จําแนกตามพืชที่ปลูก (ตอ)                                                  เนื้อที่  :  ไร

Table  8.1  Vegetable crop and herb : Number of holding, planted and harvested area by name of crop cultivated (Contd.)        Area  :  Rai

        ฟกทอง  Pumpkin 17 6.39 6.39

        มะเขือเปราะ  Brinjal 166                          72.8                         72.4

        มะเขือพวง  Cluster egg plant 21                          14.4                         14.4

        มะเขือยาว  Egg plant 5                           3.4                           3.4

        มะเขืออื่น ๆ  Other egg plants 55                          23.4                         23.4

        มะเขือมวง  Aubergine 7                           2.1                           2.1

        โหระพา  Basil 50                          12.6                         12.4

        เห็ดนางฟา  Grey osyter 20                           9.9                           9.9

        กะเพรา  Holy basil 90                          26.2                         25.8

        เตยหอม  Pandan 5                           2.5                           2.5

        พริกไทย  Pepper 1                           0.3                           0.3

        มะเขือเทศบริโภค  Fresher tomato 8                          10.8                         10.8

        ผักปรัง  Malabar-nightshade 3                           0.4                           0.4

        เห็ดฟาง  Straw mushroom (volvariella) 14                           8.3                           8.3

        กระชาย  Kaempfer 21                          11.1                         11.1

                       ชื่อพืชผักและสมุนไพร                     

 Name of vegetable crop and herb

                   จํานวนผูถือครอง               

  Number of holdings

เนื้อที่   Area 

                    เพาะปลูก                  

 Planted

                      เก็บเกี่ยว                      

Harvested



 

ตาราง  8.2  ไมดอกไมประดับ : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จําแนกตามพืชที่ปลูก                                                  เนื้อที่  :  ไร

Table  8.2  Flower and ornamental plant : Number of holdings, planted and harvested area by name of crop cultivated         Area  :  Rai

                      เก็บเกี่ยว                      

        กลวยไม  Orchid 6                           8.0                           7.8

        กุหลาบ  Rose 9                           9.8                           9.8

        ดอกพุด   Gardenia 7                           8.2                           8.2

        ชวนชม  Shuanshom 27                          14.1                         14.1

        ดอกรัก  Crown flower 7                           1.6                           1.6

        บานไมรูโรย  Globe amaranth 3                           0.4                           0.4

       เฟองฟา  Bougainvillaea 3                           3.6                           3.6

        มะลิ  Jasmine 53                          40.2                         38.9

        บัวหลวง  Lotus 6                          30.5                         30.5

        โกสน  Croton 7                           3.6                           3.6

        ปาลมตาง ๆ  Other Palms 9                          34.6                         34.6

        เตย  Pandanus 6                           5.3                           3.8

        ดาวเรือง  Marigold 61                          46.7                         46.7

        เพาะชําพันธุไมทุกชนิด  Nursery plants 2                           6.5                           6.5
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                       ชื่อไมดอกไมประดับ                        

Name of flower and ornamental plant

เนื้อที่   Area 

Harvested

                    เพาะปลูก                   

Planted

                   จํานวนผูถือครอง               

   Number of holdings
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9.  พืชไร   Field Crop

ตาราง  9.1  พืชไร : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จําแนกตามพืชที่ปลูก                                                  เนื้อที่  :  ไร

Table 9.1  Field crop : Number of holdings, planted and harvested area by name of crop cultivated         Area  :  Rai

ออยโรงงาน  Sugarcane (intustry)                          410                      8,636.7                     8,618.7

ขาวโพดเลี้ยงสัตว  Maize                            15                          44.6                         44.6

ออยรับประทาน   Sugarcane (Chewing)                              6                          41.9                         41.9

ถั่วลิสง  Peanut                              5                          26.5                         26.5

                           ชื่อพืชไร                             

Name of holdings

                   จํานวนผูถือครอง               

  Number of holdings
                    เพาะปลูก                  

 Planted

                      เก็บเกี่ยว                     

 Harvested

เนื้อที่   Area 



 

10.  ปศุสัตว   Livestock

ตาราง   10.1  จํานวนผูถือครองที่เลี้ยงโคและจํานวนโค จําแนกตามชนิดพันธุ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table   10.1  Number of holdings rearing cattle and number of cattle by kind of breeding and size of total area of holding

จํานวนโค   Number of cattle

โคเนื้อ  Beef cattle โคนม  Dairy cattle

โคตัวเมีย  cow

   โคตัวผู   

  Sire

รวม   Total                411           2,987           2,846                  1,406              171           1,269              141               13                73               10               45

  ต่ํากวา  Under  2                206           1,493           1,444                    613              123             708               49 -                21  -               28

     2      -       5                  47             465              388                    159               46             183               77                 9                49               10                 9

     6      -       9                  34             214              210                    125 -               85                 4 -                 3 -                 1

    10      -     19                  54             387              381                    228                 2             151                 6                 2 - -                 4

    20      -     39                  45             272              267                    163 -             104                 5                 2 - -                 3

    40      -     59                  18               82               82                      45 -               37 - - - - -

    60      -    139                    7               74               74                      73 -                1 - - - - -

   140  ขึ้นไป  and over - - - - - - - - - - -

75

 โคพื้นเมือง

Natived

    รวม    

Sub-total

    โคยังไมใหน้ํานม

    Heifer

 โครีดนม/โคนม

แหงMilking/dry

   โคอายุมาก  

Culled

  รวมทั้งสิ้น  

Total

 ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)   

  Size of total area of 

holding (rai)

     โคขุน      

(รวมโคมัน)

Feedlot 

(Fattened)

     รวม      

Sub-total
       โคพันธุและ       

       โคลูกผสม         

  Pure breed/  

crossed breed

     จํานวน        

ผูถือครอง    

Number of 

holdings



ตาราง  10.2  จํานวนผูถือครองที่เลี้ยงโคและจํานวนโค  จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนโคที่เลี้ยง

Table  10.2  Number of holdings rearing cattle and number of cattle by kind of breeding and number of cattle of holding

จํานวนโค   Number of cattle

โคเนื้อ  Beef cattle

โคตัวเมีย  Cow

รวม   Total             411           2,987           2,846          1,406            171           1,269              141                13               73                 10              45

   1       -     2              102              170              169               94                 6                69                  1 - - -                1

   3       -     4              103              354              354             188                 4               162 - - - - -

   5       -     9              118              726              714             404               29               281                12                  4                 3 -                5

  10       -    19                58              713              707             377               55               275                  6 - - -                6

  20       -    49                26              709              614             293               77               244                95                  9               70                  10                6

  50       -    99                  3              203              176               50 -               126                27 - - -               27

 100      -   299                  1              112              112 - -               112 - - - - -

 300      -   499 - - - - - - - - - - -

 500  ขึ้นไป  and over - - - - - - - - - - -
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       จํานวนโคที่เลี้ยง (ตัว)      

 Number of cattle of 

holding (heads)

       จํานวน      

  ผูถือครอง  

Number of 

holdings

โคนม  Dairy cattle

                   

   โคพันธุและ  

    โคลูกผสม   

 Pure breed/  

crossed breed

      โคตัวผู       

Sire

   รวมทั้งสิ้น 

Total

        รวม      

Sub - total

    โคขุน     

(รวมโคมัน)  

Feedlot 

(Fattened)

  โคพื้นเมือง   

Natived

         รวม         

 Sub - total

    โคยังไมใหน้ํานม 

   Heifer

    โครีดนม/     

โคนมแหง

Milking/dry

  โคอายุมาก   

Culled



ตาราง  10.3  จํานวนผูถือครองที่เลี้ยงและจํานวนโค กระบือ  จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนปศุสัตวที่เลี้ยง

Table  10.3  Number of holdings and number of cattle and buffaloes by kind of breeding and number of livestock of holding

รวม   Total                407               2,846                 13                141                    6                   17

     1       -      2                 101                   169                    6                    9                    3                     6

     3       -      4                 107                   367                    3                  10                    3                    11

     5       -      9                 115                   710  -  -  -  - 

    10       -    19                   57                   698  -  -  -  - 

    20       -    49                   24                   641                    4                 122  -  - 

    50       -    99                     2                   149  -  -  -  - 

   100      -   299                     1                   112  -  -  -  - 

   300      -   499  -  -  -  -  -  - 

   500  ขึ้นไป  and over  -  -  -  -  -  - 

หมายเหตุ  :  ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานการเลี้ยงโคมากกวา 1 ชนิด

Note       :  One holding may report more than one kind of breedings.
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    จํานวนปศุสัตวที่เลี้ยง (ตัว)      

Number of livestock of holding 

(heads)

โคเนื้อ  Beef cattle โคนม  Dairy cattle กระบือ  Buffaloes

     จํานวนผูถือครอง   

   Number of 

holdings

         จํานวนตัว        

 Number of heads

    จํานวนผูถือครอง   

  Number of 

holdings

         จํานวนตัว       

  Number of heads

     จํานวนผูถือครอง   

   Number of 

holdings

         จํานวนตัว        

 Number of heads



ตาราง  10.4  จํานวนผูถือครองที่เลี้ยงสุกรและจํานวนสุกร  จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนสุกรที่เลี้ยง

Table  10.4  Number of holdings rearing pigs and number of pigs by kind of breeding and number of pigs of holding

รวม   Total                   240              19,540                2,030             17,348                 162

             1     -       2                     34                     61                     51                      8                     2

             3     -       4                     34                    115                     79                    29                     7

             5     -       9                     46                    304                    137                  148                    19

            10    -      19                     51                    668                    255                  389                    24

            20    -      49                     40                 1,139                    323                  776                    40

            50    -      99                     20                 1,217                    269                  878                    70

           100    -    299                       5                    888                     58                  830  - 

           300    -    499                       2                    750                    300                  450  - 

           500  ขึ้นไป  And over                       8                14,398                    558              13,840  - 
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Natived 

           จํานวนสุกรที่เลี้ยง (ตัว)              

Number of pigs of holding  (heads)

  จํานวนผูถือครอง   

Number of holdings

จํานวนสุกร  Number of pigs

รวม สุกรพันธุ สุกรขุน สุกรพื้นเมือง

Total Breeding Fattened 



ตาราง   10.5  จํานวนผูถือครองที่เลี้ยงและจํานวนแพะ แกะ จําแนกตามจํานวนปศุสัตวที่เลี้ยง

Table   10.5  Number of holdings rearing goats and sheep and number of livestock heads by number of livestock of holding

รวม   Total                       70                   2,838                         5                       94

     1       -      2  -  -  -  - 

     3       -      4                          4                        13                          1                          3

     5       -      9                          2                        18                          1                          5

    10       -    19                        14                       191  -  - 

    20       -    49                        28                       799                          3                        86

    50       -    99                        17                    1,047  -  - 

   100      -   299                          4                       450  -  - 

   300      -   499                          1                       320  -  - 

   500  ขึ้นไป  and over  -  -  -  - 
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Number of heads

            จํานวนปศุสัตวที่เลี้ยง (ตัว)                

Number of livestock of holding (heads)

แพะ  Goat แกะ  Sheep

จํานวนผูถือครอง จํานวนตัว จํานวนผูถือครอง จํานวนตัว

Number of holdings Number of heads Number of holdings



ตาราง    10.6  จํานวนผูถือครองที่เลี้ยงและจํานวนไก เปด จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนปศุสัตวที่เลี้ยง

Table    10.6  Number of holdings rearing chickens, ducks and goose and number of livestock heads by kind of breeding and number of  livestock of holding 

            

จํานวนตัว  Number of heads

รวม   Total              964     1,723,217        315,169     1,354,651         53,397             323       310,320       304,057           1,878           4,385              41           6,419

1 - 19                90              985               307                16              662                53              503              324               12              167               34               204

20 - 99               601          26,375            1,952              255          24,168                92           3,717           2,022              230           1,465                 6               215

100 - 499               227          31,109            2,162              380          28,567                56         10,520           8,351              436           1,733  -  - 

500 - 999                  1              748               748  -  -                11           7,310           7,310  -  -  -  - 

1,000 - 9,999                13          78,500  -          78,500  -              107        226,270        224,050           1,200           1,020                 1            6,000

10,000 - 49,999                20        639,000          70,000        569,000  -                  4         62,000         62,000  -  -  -  - 

50,000 - 99,999                  9        580,000         140,000        440,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

100,000  ขึ้นไป  and  over                  3        366,500         100,000        266,500  -  -  -  -  -  -  -  - 
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     จํานวนปศุสัตวที่เลี้ยง (ตัว)         

Number of livestock of holding 

(heads)

ไก  Chicken เปด  Duck หาน  Goose

     จํานวน        

  ผูถือครอง       

Number of   

holdings

      จํานวน        

     ผูถือครอง      

  Number of   

holdings

จํานวนตัว  Number of heads
     จํานวน       

 ผูถือครอง     

Number of    

holdings

       จํานวนตัว      

 Number of heads
       รวม       

Total

 เปดเทศ  

Muscovy

     ไกไข     

Layer

     ไกเนื้อ      

 Broiler

   ไกพื้นเมือง  

Natived

       รวม       

Total

     เปดไข      

Layer

        เปดเนื้อ    

     Meat



11.  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด   Fresh Water Culture

ตาราง   11.1  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด : จํานวนผูถือครอง  จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน วัตถุประสงคหลัก และขนาดเนื้อที่ผิวน้ําที่ใชเพาะเลี้ยง

Table   11.1  Fresh water culture : Number of holdings by activity, main purpose and size of water area under culture

 Consumption  Consumption  Consumption

รวม   Total 635 609 485 124 19 15 4 7 6 1

           ต่ํากวา  Under  2 498 478 364 114 13 10 3 7 6 1

             2       -       5 114 108 98 10 6 5 1 - - -

             6       -       9 12 12 12 - - - - - - -

            10       -     19 5 5 5 - - - - - - -

            20       -     39 4 4 4 - - - - - - -

            40       -     59 2 2 2 - - - - - - -

            60  ขึ้นไป and over - - - - - - - - - -
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 Total  Total  TotalSale Sale Sale

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด เพาะฟกและ/หรืออนุบาลสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด เพาะฟกและ/หรืออนุบาลสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

รวม Culture

ขาย บริโภค ขาย บริโภค 

        ขนาดเนื้อที่ผิวน้ําที่ใชเพาะเลี้ยง (ไร)         

Size of water area under culture (rai)

Breeding Culture and breeding

Total รวม รวม ขาย บริโภค รวม 
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ตาราง   11.2  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด : จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ผิวน้ําที่ใชเพาะเลี้ยง  จําแนกตามวัตถุประสงคหลัก และขนาดเนื้อที่ผิวน้ําที่ใชเพาะเลี้ยง  เนื้อที่  :  ไร

Table   11.2  Fresh water culture : Number of holdings and water area under  culture by main purpose and size of water area under culture                            Area  :  Rai                         

รวม   Total 635             921.1            506               838              129            83              

     ต่ํากวา  Under  2               498             244.7                380              188.3              118              56.4

       2       -       5               114             314.1                103              287.4               11              26.8

       6       -       9                                  12               89.3                  12               89.3  -  - 

      10       -     19                  5               57.0                    5               57.0  -  - 

      20       -     39                  4             111.0                    4              111.0  -  - 

      40       -     59                  2             105.0                    2              105.0  -  - 

      60  ขึ้นไป and over  -  -  -  -  -  - 

Number of holdings Water area under culture

        ขนาดเนื้อที่ผิวน้ําที่ใชเพาะเลี้ยง (ไร)         

Size of water area under culture (rai)

Consumption

Number of holdings Water area under culture Number of holdings Water area under culture

จํานวนผูถือครอง

รวม

Total

บริโภค

เนื้อที่ผิวน้ํา

Sale

ขาย

จํานวนผูถือครอง เนื้อที่ผิวน้ําเนื้อที่ผิวน้ํา จํานวนผูถือครอง



ตาราง  11.3  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด : จํานวนผูถือครองที่รายงานการใหผลผลิตและเนื้อที่ผิวน้ําที่ใชเพาะเลี้ยง จําแนกตามลักษณะของหนวยเลี้ยงและชนิดสัตวน้ําหลัก          เนื้อที่  :   ไร

Table  11.3  Fresh water culture : Number of holdings reporting product and water area under culture by type of culture facilities and major species            Area   :  Rai              

ปลากระดี่ Moonlight gourami                3              0.5  -  -                            3                    0.5

ปลาจีน Chinese major carps                2              2.3  -  -                            2                    2.3

ปลาชอน                  Striped snake- head fish               54            44.5             22           11.6                          33                  32.8

ปลาดุก                   Walking catfish (Pla-Duk)               92           161.8             66           89.3                          26                  72.5

ปลาดุกบิ๊กอุย Walking catfish (pla -Duk-Big-ui)               17            17.9             15           16.4                            2                    1.5

ปลาตะเพียน               Common silver barb               52           133.1             19           20.5                          33                112.6

ปลาทับทิม/นิลแดง         Red nile tilapia               80            89.9             71           47.8                            9                  42.1

ปลาเทโพ Black ear catfish                1              0.3               1             0.3  -  - 

ปลาบึก Mekong giant catfish                2              0.4  -  -                         2.0                   0.4

ปลานิล                   Nile tilapia             203           231.7            103           97.7                        101                134.0

ปลาสลิด Snake skin gourami (Sepat Siam)                8              5.1              3             1.9                         5.0                   3.3

ปลายี่สก Price carp                3              8.0  -  -                            3                    8.0

ปลาบู Sand goby                1              0.3               1             0.3  -  - 

ปลาแรด Giant gourami                7              2.8               2             1.1                            5                    1.6

ปลาสวาย Striped catfish (Pla swai)               55            73.2             26           40.0                          29                  33.2
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 ประเภทการเลี้ยง   Type of culture system  

เลี้ยงสัตวน้ําชนิดเดียวกัน เลี้ยงสัตวน้ําหลายชนิดรวมกัน

Monoculture Polyculture

รวม

Total

จํานวนผูถือครอง

under culture 

Water area 

จํานวนผูถือครอง

Number of 
holdings

เนื้อที่ผิวน้ําเนื้อที่ผิวน้ํา

Water area 

under culture holdings
Number of 

ชนิดสัตวน้ําหลัก 

Major species จํานวนผูถือครอง

Number of 
holdings

เนื้อที่ผิวน้ํา

Water area 

under culture 
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ตาราง  11.3  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด : จํานวนผูถือครองที่รายงานการใหผลผลิตและเนื้อที่ผิวน้ําที่ใชเพาะเลี้ยง จําแนกตามลักษณะของหนวยเลี้ยงและชนิดสัตวน้ําหลัก (ตอ)               เนื้อที่  :   ไร

Table  11.3  Fresh water culture : Number of holdings reporting product and water area under culture by type of culture facilities and major species (Contd.)               Area  :  Rai
            

ปลาหมออื่นๆ Temminck's kissing gourami                1              0.6               1             0.6  -  - 

ปลาหมอไทย Common climbimg perch                6              1.5               2             0.8                            4                    0.8

ปลาอื่นๆ Other fish                9              8.9               1             1.0                            8                    7.9

ปลาสวยงามตางๆ Ornamental fish                3              0.5               1             0.1                            2                    0.4

กบ Frog                6              1.9               6             1.9  -  - 

กุงกุลาดํา Jumbo tiger prawn  -  -  -  -  -  - 

(เฉพาะที่เลี้ยงในพื้นที่น้ําจืด)

กุงขาว (แวนนาไม) Pacafic white shrimp  -  -  -  -  -  - 

กุงน้ําจืดอื่นๆ Other freshwater prawn  -  -  -  -  -  - 

จระเข (น้ําจืด) Siamese crocodile                7              1.9               7             1.9  -  - 

ตะพาบน้ํา Soft-shelled turtles  -  -  -  -  -  - 

เนื้อที่ผิวน้ํา

รวม  ประเภทการเลี้ยง   Type of culture system  

Total เลี้ยงสัตวน้ําชนิดเดียวกัน เลี้ยงสัตวน้ําหลายชนิดรวมกัน

Monoculture Polyculture

Number of Water area Number of Water area Number of Water area 

holdings under culture holdings under culture holdings under culture 

Major species 

ชนิดสัตวน้ําหลัก 

จํานวนผูถือครอง เนื้อที่ผิวน้ํา จํานวนผูถือครอง เนื้อที่ผิวน้ํา จํานวนผูถือครอง



 

12.  การใชเครื่องจักร เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร   Machinery and Equipment

  ตาราง   12.1  จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น และชนิดของเครื่องจักรฯ

  Table   12.1  Number of holdings reporting the use of machinery and equipment by size of total area of holding and type of machinery and equipment   

เครื่องจักรและเครื่องมือ Machinery and equipment

     รถแทรกเตอร  4  ลอ             8,424.6                70.9                695.9              913.8            2,079.7              3,072.0             1,165.5                405.7                20.9 Tractor  4  wheels

     รถไถเดินตาม             8,204.9                24.8                681.7              917.8            2,085.8              3,026.7             1,069.0                380.3                18.8 Tractor 2 wheels

    เครื่องสูบน้ําหรือระหัดวิดน้ํา Water pump

- ใชเครื่องยนต           10,852.7              124.0                966.5            1,183.4            2,738.3              3,898.5             1,424.0                491.2                26.9 - Engine

- ใชมอเตอรไฟฟา                665.6                87.0                106.9                70.7              167.6                126.6                 95.0                  11.7  - - Electrical motor

- ใชพลังงานธรรมชาติ                 87.4  -                  14.6                16.2                15.5                  28.0                 13.1  -  - - Natural energy

    เครื่องพนยาปราบศัตรูพืช Sprayer

- ใชแรงงานคน             4,550.8              156.4                512.2              459.1            1,118.8              1,502.4               599.7                194.5                 7.8 - Manual 

- ใชเครื่องยนต             9,298.9                77.3                794.8            1,021.1            2,319.8              3,404.7             1,228.9                433.2                19.0 - Engine

    เครื่องกําจัดวัชพืช Weeder

- ใชแรงงานคน             4,688.2                49.8                401.3              461.4            1,155.9              1,658.6               694.6                249.9                16.9 - Manual 

- ใชเครื่องยนต             6,425.2                57.8                491.8              666.8            1,598.9              2,365.6               904.4                320.9                19.0 - Engine

    เครื่องปลูก Planter and seeder

- ใชแรงคน             4,844.3                54.7                445.9              517.1            1,170.2              1,773.4               654.5                212.9                15.6 - Manual 

- ใชเครื่องยนตขับเคลื่อนดวยตนเอง             2,040.0                 4.3                111.0              222.3              473.0                817.4               302.7                103.5                 5.8 - Engine

- ใชพวงกับรถไถเดินตาม                289.5  -                  21.2                36.9                71.8                  98.2                 49.5                  11.9  - - Attach to tractor 2 wheels

- ใชพวงกับรถแทรกเตอร 4 ลอ                184.8  -                    4.2                32.9                45.7                  59.5                 34.7                    3.9                 3.9 - Attach to tractor 4 wheels
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    ชนิดของเครื่องจักร เครื่องมือ         

 และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร

รวมทั้งสิ้น

2  -  5
Total

Type of machinery 

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)

Size of total area of holding (rai) 

and equipment 140  ขึ้นไป 

And over
40  -  59 60  -  1396  -  9 10  -  19 20  -  39

    ต่ํากวา 2  

 Under
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ตาราง   12.1  จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น และชนิดของเครื่องจักรฯ (ตอ)

Table   12.1  Number of holdings reporting the use of machinery and equipment by size of total area of holding and type of machinery and equipment (Contd.)

    เครื่องเก็บเกี่ยว (ใชเครื่องยนต) Harvesting machine

- เครื่องเกี่ยวออย         422.5  -             32.7              49.9              130.2              119.8             70.0            16.0              3.9 - Reaper (sugar)

- เครื่องเกี่ยวนวดขาว       8,751.6           16.0            704.5          1,023.7           2,265.9           3,181.6         1,163.2           377.6            19.1 - Combine harvester

    เครื่องนวดหรือกะเทาะเมล็ด (เครื่องสี/รูด ตูสี/นวด) Thresher

-  เครื่องนวดขาวและธัญพืช         347.2           10.0             18.2              31.6                78.0              162.6             51.7              4.2  - - Rice and cereal thresher

-  เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพด           20.1  -             12.3  -                 3.9                 3.9  -  -  - - Corn sheller

-  เครื่องสีฝดขาวและธัญพืช (ทําความสะอาด)           76.8  -  -               7.7                12.2               39.6             17.2  -  - - Rice and cereal winnower

    เครื่องสีขาว         225.9  -             19.6              16.1                63.2               83.9             27.4            15.7  - Rice miller

    เครื่องรีดนม (ใชเครื่องยนต)             7.0  -  -               3.0  -                 4.0  -  -  - Milking machine

อุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร Transportation equipment

    รถบรรทุก  4  ลอ       2,801.9          141.8            237.2            322.5              509.2              924.3            524.1           138.6              4.2 Truck  4 wheels

    รถบรรทุก  6  ลอขึ้นไป       9,321.7           41.3            731.6          1,053.8           2,416.9           3,390.1         1,222.8           444.3            21.0 Truck  6 wheels and over

    เรือ           46.8           12.6               1.0  -                 1.0               19.9               8.5              3.9  - Boat

    รถเกษตรกร         607.1             1.0             30.6              62.3              122.7              223.0            115.9            49.7              2.0 Farm truck

หมายเหตุ :  ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานแหลงที่มาของเครื่องจักรฯ ที่ใชแตละชนิดไดมากกวา 1 แหลง

Note      :  One holding may report each type of machinery and equipment used more than one sources.

ชนิดของเครื่องจักร เครื่องมือ 

และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร and equipment

Type of machinery 

 ต่ํากวา 2   

Under
2  -  5 6  -  9 10  -  19 20  -  39 40  -  59

รวมทั้งสิ้น

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)

Size of total area of holding (rai) 

60  -  139
140  ขึ้นไป  

And over
Total



 

ตาราง    12.2  จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชเครื่องจักร  เครื่องมือ และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร  จําแนกตามแหลงที่มา และชนิดของเครื่องจักรฯ 

Table    12.2  Number of holdings reporting the use of machinery and equipment by source and type of machinery and equipment 

แหลงที่มาของเครื่องจักรฯ ที่ใช   Source of machinery and equipment

สหกรณหรือ

เครื่องจักรและเครื่องมือ Machinery and equipment

     -รถแทรกเตอร  4  ลอ                    1,881                     25 6,719                                     9                      8 Tractor  4  wheels

     -รถไถเดินตาม                    2,045                     18 6,237                                     5                     11 Tractor 2 wheels

    เครื่องสูบน้ําหรือระหัดวิดน้ํา Water pump

- ใชเครื่องยนต                    8,327                     50 2,659                                    14                     44 - Engine

- ใชมอเตอรไฟฟา                       447                      4 227                                       8                      1 - Electrical motor

- ใชพลังงานธรรมชาติ                         18  - 69                     -  - - Natural energy

    เครื่องพนยาปราบศัตรูพืช Sprayer

- ใชแรงงานคน                    2,090  - 2,693                                     4                     40 - Manual 

- ใชเครื่องยนต                    4,022                     12 6,017                 -                     25 - Engine

    เครื่องกําจัดวัชพืช Weeder

- ใชแรงงานคน                    1,506  - 3,459                 -                     45 - Manual 

- ใชเครื่องยนต                    2,810  - 3,880                                    20                     23 - Engine

    เครื่องปลูก Planter and seeder

- ใชแรงคน                       532                      4 4,371                                     4                     96 - Manual 

- ใชเครื่องยนตขับเคลื่อนดวยตนเอง                       305  - 1,751                 -                     52 - Engine
- ใชพวงกับรถไถเดินตาม                         21  - 269                   -                      4 - Attach to tractor 2 wheels

- ใชพวงกับรถแทรกเตอร 4 ลอ                         12  - 173                   -  - - Attach to tractor 4 wheels
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หนวยงานของรัฐ
            Type of machinery            

and equipmentอื่น ๆ

Others

farmer' s group service 

Agricultural Government agency

ผูมารับจาง 

ชนิดของเครื่องจักร เครื่องมือ 

และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร กลุมเกษตรกร

Cooperatives or

เปนของผูถือครอง

 Owned by the holder 
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ตาราง  12.2  จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชเครื่องจักร  เครื่องมือ และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร  จําแนกตามแหลงที่มา และชนิดของเครื่องจักรฯ (ตอ)

Table  12.2  Number of holdings reporting the use of machinery and equipment by source and type of machinery and equipment (Contd.)

แหลงที่มาของเครื่องจักรฯ ที่ใช   Source of machinery and equipment

สหกรณหรือ             Type of machinery                                                                     

    เครื่องเก็บเกี่ยว (ใชเครื่องยนต) Harvesting machine

- เครื่องเกี่ยวออย 3.9 - 418.7 3.5 - - Reaper (sugar)

- เครื่องเกี่ยวนวดขาว 188.5 3.9 8566.8 17.3 - - Combine harvester

    เครื่องนวดหรือกะเทาะเมล็ด (เครื่องสี/รูด  ตูสี/นวด) Thresher

-  เครื่องนวดขาวและธัญพืช 8.7 - 338.6 - - - Rice and cereal thresher

-  เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพด - - 20.1 - - - Corn sheller

-  เครื่องสีฝดขาวและธัญพืช (ทําความสะอาด) 3.9 - 72.9 4.2 - - Rice and cereal winnower

    เครื่องสีขาว 8.4 7.6 221.3 27.0 - Rice miller

    เครื่องรีดนม (ใชเครื่องยนต) - 7.0 - - Milking machine

อุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร Transportation equipment

    รถบรรทุก  4  ลอ 1608.7 12.0 1229.4 5.4 1069.0 Truck  4 wheels

    รถบรรทุก  6  ลอขึ้นไป 243.9 1.0 9097.6 17.4 4.1 Truck  6 wheels and over

    เรือ 33.9 - 12.8 - - Boat

    รถเกษตรกร 409.8 - 213.1 - 1.0 Farm truck

หมายเหตุ :  ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานแหลงที่มาของเครื่องจักรฯ ที่ใชแตละชนิดไดมากกวา 1 แหลง
Note      :  One holding may report each type of machinery and equipment used more than one sources.

farmer' s group service 

Owned by the holder Cooperatives or

 and equipment

ชนิดของเครื่องจักร เครื่องมือ 

และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร เปนของผูถือครอง กลุมเกษตรกร หนวยงานของรัฐ อื่น ๆผูมารับจาง 

Agricultural Government agency Others



 

ตาราง    12.3  จํานวนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น และชนิดของเครื่องจักรฯ

Table    12.3  Number of machinery and equipment owned by holder by size of total  area of holding and type of machinery and equipment

เครื่องจักรและเครื่องมือ Machinery and equipment

     รถแทรกเตอร  4  ลอ 2,316.2     16.4       41.8       111.9     332.2     877.6     592.4     304.2     39.7       Tractor  4  wheels

     รถไถเดินตาม 2,476.9     6.1        113.6     145.9     448.2     918.9     496.9     326.0     21.3       Tractor 2 wheels

    เครื่องสูบน้ําหรือระหัดวิดน้ํา Water pump

- ใชเครื่องยนต 12,679.4   103.0     660.2     951.0     2,713.4   4,745.3   2,493.8   948.4     64.4       - Engine

- ใชมอเตอรไฟฟา 500.1       78.9       78.4       38.7       118.0     76.9       93.7       15.6       - - Electrical motor

- ใชพลังงานธรรมชาติ 33.5         - 5.6        - 18.9       8.0        1.0        - - - Natural energy

    เครื่องพนยาปราบศัตรูพืช Sprayer

- ใชแรงงานคน 2,580.2     138.9     249.1     143.6     568.8     874.5     412.0     193.2     - - Manual 

- ใชเครื่องยนต 5,594.1     59.6       245.0     375.2     1,251.2   2,176.1   1,087.0   372.1     28.1       - Engine

    เครื่องกําจัดวัชพืช Weeder

- ใชแรงงานคน 1,969.3     32.1       132.3     170.5     478.6     749.7     304.6     101.6     - - Manual 

- ใชเครื่องยนต 3,333.1     34.1       197.3     213.4     628.6     1,315.0   678.8     229.2     36.7       - Engine

    เครื่องปลูก Planter and seeder

- ใชแรงคน 639.3       33.8       71.9       56.5       115.3     215.1     120.5     26.2       - - Manual 

- ใชเครื่องยนตขับเคลื่อนดวยตนเอง 345.2       - 11.5       20.9       57.0       140.3     81.1       28.6       5.8        - Engine

- ใชพวงกับรถไถเดินตาม 20.6         - - - 7.7        9.0        3.9        - - - Attach to tractor 2 wheels

- ใชพวงกับรถแทรกเตอร 4 ลอ 16.0         - - - 4.1        4.1        - - 7.8        - Attach to tractor 4 wheels
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และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร

    ชนิดของเครื่องจักร เครื่องมือ   

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)

รวมทั้งสิ้น Size of total area of holding (rai) Type of machinery 

Total     ต่ํากวา 2 

  Under
2  -  5 6  -  9 10  -  19 20  -  39 40  -  59 60  -  139

 140  ขึ้นไป

 And over

and equipment
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ตาราง  12.3   จํานวนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น และชนิดของเครื่องจักรฯ (ตอ)

Table  12.3   Number of machinery and equipment owned by holder by size of total  area of holding and type of machinery and equipment (Contd.)

    เครื่องเก็บเกี่ยว (ใชเครื่องยนต) Harvesting machine

- เครื่องเกี่ยวออย 3.9          - - - - 3.9      - - - - Reaper (sugar)

- เครื่องเกี่ยวนวดขาว 272.4       - 7.6      8.1      20.3    85.2     117.5   33.7    - - Combine harvester

    เครื่องนวดหรือกะเทาะเมล็ด (เครื่องส/ีรูด  ตูส/ีนวด) Thresher

-  เครื่องนวดขาวและธัญพืช 8.7          - - - - 4.1      4.1      - - - Rice and cereal thresher

-  เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพด - - - - - - - - - - Corn sheller

-  เครื่องสีฝดขาวและธัญพืช (ทําความสะอาด) 3.9          - - - - 3.9      - - - - Rice and cereal winnower

    เครื่องสีขาว 12.3         - - - - 12.3     - - - Rice miller

    เครื่องรีดนม (ใชเครื่องยนต) - - - - - - - - - Milking machine

อุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร Transportation equipment

    รถบรรทุก  4  ลอ 1,777.4    101.5   115.9   162.6   258.0  580.2   412.0   130.5  16.8      Truck  4 wheels

    รถบรรทุก  6  ลอขึ้นไป 318.5       - 4.0      11.5     36.5    74.1     112.9   59.6    20.0      Truck  6 wheels and over

    เรือ 45.9         16.6     1.0      - - 19.9     4.5      3.9      - Boat

    รถเกษตรกร 413.8       5.1      21.4     18.9     78.5    160.4   85.1     42.6    2.0        Farm truck

หมายเหตุ :  ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานแหลงที่มาของเครื่องจักรฯ ที่ใชแตละชนิดไดมากกวา 1 แหลง

Note      :  One holding may report each type of machinery and equipment used more than one sources.

              ชนิดของเครื่องจักร เครื่องมือ              และ

อุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)

รวมทั้งสิ้น Size of total area of holding (rai) Type of machinery 

Total  ต่ํากวา 2 

  Under
2  -  5 6  -  9 10  -  19 20  -  39 40  -  59 60  -  139

140  ขึ้นไป 

 And over

and equipment



 

13. การใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช   Fertilizer and Pesticide

  ตาราง  13.1  จํานวนผูถือครองที่ปลูกพืช จําแนกตามการใชปุย ชนิดของปุย และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  

  Table  13.1  Number of holdings with crops by using fertilizer, type of fertilizers and size of total area of holding

รวม  Total 14,703         1,056              13,647         9,042         269              154            719                   1,811                259               1,393                      

     ต่ํากวา  Under  2             1,413                   624               788              216                116                83                      83                      42                   95                           154

      2       -        5             1,948                   287            1,661              915                122                37                     105                     162                 113                           207

      6       -        9             1,550                    53            1,497           1,076                 18                11                      54                     186                   32                           120

     10       -      19             3,308                    32            3,276           2,304                 10                14                     145                     450                     4                           349

     20       -      39             4,390                    43            4,347           3,075                   4                  4                     229                     638                     8                           389

     40       -      59             1,557                    16            1,540           1,068 -                  4                      67                     281                     4                           116

     60       -     139               512                      1               511              369 - -                      35                      49                     4                             54

    140  ขึ้นไป  and over                 27 -                27               19 - - -                        4 -                               4
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Inorganic and  Bio  Organic and Bio Inorganic , Organic and Bio

ปุยชีวภาพ ปุยเคมีและปุยอินทรีย ปุยเคมีและปุยชีวภาพ
ปุยอินทรียและปุย

ชีวภาพ
ปุยเคมี ปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ

Inorganic Organic Bio Inorganic and  Organic

ปุยอินทรีย

 ผูถือครองที่ไมใชปุย          ผูถือครองที่ใชปุย  Holdings that use fertilizer

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) รวมทั้งสิ้น    Holdings that              รวม ชนิดของปุย  Type of fertilizers

Size of total area of holding (rai)
Total do not use fertilizer Sub - Total ปุยเคมี
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        เนื้อที่    :  ไร

         Area   :  Rai

ตาราง   13.2   เนื้อที่ใสปุยเคมีและปริมาณปุยที่ใช  จําแนกตามประเภทของพืชที่ปลูก และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น    ปริมาณปุย  :  1,000 กก.

Table   13.2   Area treated by inorganic fertilizer and quantity used by kind of crops and size of total area of holding    Quantity   :  1,000 kg.

รวม  Total      447,275.4     33,915,984.8     432,159.3     32,717,510.7  -  -           2,753.5                        214,441.9

     ต่ํากวา  Under  2             664.1            50,193.3            328.4            12,198.7  -  -               130.3                            18,116.9

        2       -        5           6,673.0           592,176.2          5,919.9           522,436.3  -  -               345.3                            23,373.6

        6       -        9         14,657.4        1,247,016.5        13,933.9        1,139,847.8  -  -               216.1                            11,996.8

       10       -      19         63,818.6        5,088,972.2        61,497.7        4,847,641.9  -  -               644.8                            54,887.7

       20       -      39        179,320.6       14,250,324.4       176,456.4       13,989,026.1  -  -            1,000.7                            72,012.2

       40       -      59        107,562.5        7,864,067.0       105,339.4        7,575,156.6  -  -               195.1                            19,635.3

       60       -     139         61,406.7        4,236,476.1        60,196.1        4,045,615.5  -  -               221.2                            14,419.4

      140  ขึ้นไป  and over         13,172.5           586,759.1          8,487.5           585,587.8  -  -  -  - 

                 รวม                  Total                   ขาว                  Rice
               ยางพารา                

Para rubber
ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

                     พืชยืนตน ไมผล และสวนปา         

                      Permanent crop and forest

ปริมาณปุย เนื้อที่ใสปุย ปริมาณปุย

Area Quantity Area Quantity Area Quantity

Size of total area of holding (rai) เนื้อที่ใสปุย ปริมาณปุย เนื้อที่ใสปุย ปริมาณปุย เนื้อที่ใสปุย

Area Quantity

treated used treated used treated used treated used



        เนื้อที่  :  ไร

         Area  :  Rai

ตาราง   13.2   เนื้อที่ใสปุยเคมีและปริมาณปุยที่ใช  จําแนกตามประเภทของพืชที่ปลูก และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ) ปริมาณปุย  :  1,000 กก.

Table   13.2   Area treated by inorganic fertilizer and quantity used by kind of crops and size of total area of holding (Contd.)     Quantity  :  1,000 kg.

Area

treated

รวม  Total 1,033.4             91,915.0           11,329.4                892,117.1             - -

    ต่ํากวา  Under  2                  178.7             17,877.3                         26.7                  2,000.4 - -

       2       -        5                  257.3             23,971.4                       150.6                22,394.8 - -

       6       -        9                   67.1               5,355.2                       440.3                89,816.7 - -

      10       -      19                  187.0             15,409.8                    1,489.2               171,032.8 - -

      20       -      39                  229.5               7,610.1                    1,634.0               181,676.1 - -

      40       -      59                   72.7             20,510.1                    1,955.3               248,765.0 - -

      60       -     139                   41.1               1,181.1                       948.3               175,260.0 - -

     140  ขึ้นไป  and over - -                    4,685.0                  1,171.3 - -

93

                       พืชไร                        Field crop
                    ทุงหญาเลี้ยงสัตว                     

Pasture
ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

พืชผัก สมุนไพร และไมดอกไมประดับ

Vegetable crop, herb, flower 

and ornamental plant

ปริมาณปุยเนื้อที่ใสปุย

Area QuantityQuantity

Size of total area of holding (rai) เนื้อที่ใสปุย ปริมาณปุยเนื้อที่ใสปุย ปริมาณปุย

Area Quantity

treated usedused treated used
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ตาราง  13.3   จํานวนผูถือครองที่ปลูกพืช จําแนกตามการใชปุยอินทรีย ชนิดของปุยอินทรีย และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table  13.3   Number of holdings with crops by using organic fertilizer, type of organic fertilizer and size of total area of holdingOF T    OF TOTAL AREA OF HOLDINGS

Organic fertilizer

รวม  Total 14,703               12,063                2,640                1,874               1,398               616                   274                 

       ต่ํากวา  Under  2                   1,413                      965                     447                   365                   208                     109                     28

          2       -        5                   1,948                    1,401                     547                   407                   242                     116                     47

          6       -        9                   1,550                    1,326                     224                   143                   144                       36                       9

         10       -      19                   3,308                    2,800                     508                   371                   299                     144                     45

         20       -      39                   4,390                    3,760                     630                   410                   359                     145                   109

         40       -      59                   1,557                    1,369                     187                   114                   100                       40                     31

         60       -     139                      512                      419                      93                     60                     46                       24                       5

        140  ขึ้นไป  and over                       27                        23                        4                       4  -  -  - 

  1/ 
 ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานการใชปุยมากกวา 1 วิธี

     
 One holding may report more than one method of fertilizers

          รวม           

Total

ผูถือครองที่ไมใช ผูถือครองที่ใชปุย  Holdings that use organic fertilizers

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) ปุยอินทรีย ชนิดของปุยอินทรีย  Type of organic fertilizers 
1/

Size of total area of holding (rai) Holdings that do not รวม ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยอินทรียอื่น ๆ

organic fertilizers Sub - Total Manure Compost Green

othersmanure



ตาราง  13.4   จํานวนผูถือครองที่ปลูกพืช  จําแนกตามการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช วิธีการปองกันฯ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table  13.4   Number of holdings with crops by using pesticide, method  and  size of total area of holding

รวม  Total 14,703         2,601          12,102          11,670         2,223           215               384            

        ต่ํากวา  Under  2            1,413              798                614               467               252                  12               59

           2       -        5            1,948              632              1,316             1,223               268                  37               60

           6       -        9            1,550              204              1,346             1,302               165                  24               13

          10       -      19            3,308              357              2,951             2,902               492                  52               81

          20       -      39            4,390              428              3,962             3,885               658                  70             101

          40       -      59            1,557              129              1,427             1,406               295                  20               61

          60       -     139              512                49                463               463                 92 -                 8

         140  ขึ้นไป  and over                27                  4                  23                 23 - - -

  1/ 
 ผูถือครอง 1 ราย อาจรายงานการใชวิธีปองกัน/กําจัดศัตรูพืชมากกวา 1 วิธี

     
 One holding may report more than one method of pesticide
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Organic others

วิธีการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 
1/

ใชสารเคมี ใชสารธรรมชาติ ใชศัตรูธรรมชาติ ปุยอินทรียอื่น ๆ

 use pesticide Organic Natural enemies

           รวม          

 Total

ผูถือครองที่ไมมีการ

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) ปองกัน/กําจัดศัตรูพืช

Size of total area of holding (rai) Holdings that do not

ผูถือครองที่มีการ

ปองกัน/กําจัดศัตรูพืช

Holdings that

 use pesticide Chemical

Method of using pesticide
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14.  การจางลูกจางทํางานเกษตรและลักษณะการทํางาน  Employment and Activity Status

ตาราง  14.1  จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจางลูกจางทํางานเกษตร และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น          เนื้อที่   :  ไร

Table  14.1  Number and area of holdings by employment agricultural workers and size of total area of holding            Area   :  Rai                         

จํานวน เนื้อที่ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

Number Number Number Number Number Number

รวม  Total            15,925    313,860.2           5,494        57,544.0             10,431    256,316.3               76        1,235.1          10,248       244,440.2               107       10,641.0

       ต่ํากวา  Under  2              2,403       1,413.4           2,249           1,285.9                  155           127.5                 5              2.3               149              125.3  -  - 

         2       -       5              2,092        6,940.3           1,114           3,207.8                  978        3,732.5                 8             26.0               959            3,666.6                  12              39.9

         6       -       9              1,576      11,579.0              357           2,593.5                1,219        8,985.5                17           117.9            1,194            8,809.5                    9              58.1

        10       -      19              3,332      45,486.6              663           9,019.9                2,669      36,466.7                22           283.4            2,638          36,040.9                    9            142.3

        20       -      39              4,408     123,004.5              751         20,675.2                3,657     102,329.3                21           621.3            3,600        100,607.8                  37          1,100.2

        40       -      59              1,573      73,228.5              267         12,750.4                1,306      60,478.1                 4           184.2            1,277          59,147.7                  25          1,146.2

        60       -     139                 514      40,331.5                87           6,488.9                  427      33,842.6  -  -               415          32,774.4                  12          1,068.1

       140  ขึ้นไป  and over                   27      11,876.5                 6           1,522.5                    21      10,354.0  -  -                17            3,268.0                    4          7,086.1

Not employ

agricultural worker

จางลูกจางทํางานเกษตร  Employ agricultural workers

ลูกจางประจํา

Employ occasional 

ลูกจางประจําและชั่วคราว

Employ permanent and

ไมจางลูกจางทํางานเกษตร

รวม

Sub - total Employ permanent 

ลูกจางชั่วคราว 

เนื้อที่

Area

occasional workers

AreaArea

เนื้อที่

workersworkers

เนื้อที่

Area

เนื้อที่

Area

เนื้อที่

Area

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

 Size of total area of holding (rai)  

   

รวมทั้งสิ้น

Total



ตาราง  14.2   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจางลูกจางประจําทํางานเกษตร  แหลงที่มาของลูกจางประจํา จํานวนลูกจางประจํา และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table  14.2   Number of holdings by employment permanent workers, source of workers, number of permanent workers and size of total area  of holding

รวม  Total             15,925             15,742                 183                  174                         6 -

        ต่ํากวา  Under  2                2,403                2,398                     5                      5 - -

          2       -       5                2,092                2,072                    20                    20 - -

          6       -       9                1,576                1,551                    25                    25 - -

         10       -      19                3,332                3,301                    31                    27                          5 -

         20       -      39                4,408                4,351                    57                    56                          1 -

         40       -      59                1,573                1,544                    29                    29 - -

         60       -     139                   514                   502                    12                      8 - -

        140  ขึ้นไป  and over                    27                    23                     4 4                     - -
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     คนไทยและคนตางดาว     

 Thai and Foreigner
do not employ

permanent worker

     ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)       

Size of total area of holding (rai)

        รวมทั้งสิ้น       

Total

ผูถือครองที่ไมจาง ผูถือครองที่จางลูกจางประจํา  Holdings that employ permanent workers

ลูกจางประจํา แหลงที่มาของลูกจางประจํา  Source of permanent workers

Holdings that
           รวม          

Sub - total

         คนไทย         

Thai

        คนตางดาว         

Foreigner
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ตาราง  14.2   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจางลูกจางประจําทํางานเกษตร  แหลงที่มาของลูกจางประจํา จํานวนลูกจางประจํา และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)

Table  14.2   Number of holdings by employment permanent workers, source of workers, number of permanent workers and size of total area  of holding (Contd.)

                  

รวม  Total             183                 56                59                 54                  8                   5  -  -  - 

      ต่ํากวา  Under  2                  5                    4                   1  -  -  -  -  -  - 

          2       -       5                20                    4                 12                   4  -  -  -  -  - 

          6       -       9                25                    4                   9                 13  -  -  -  -  - 

         10       -      19                31                    4                   9                 13                   5                    1  -  -  - 

         20       -      39                57                  24                 13                 17  -                    4  -  -  - 

         40       -      59                29                  13                   8                   8  -  -  -  -  - 

         60       -     139                12                    4                   8  -  -  -  -  -  - 

        140  ขึ้นไป  and over                  4  -  -  -                   4  -  -  -  - 

 50 - 99  คน  

persons

   100 คนขึ้นไป   

  persons  and 

over

Sub - total

      ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)    

   Size of total area of holding 

(rai)

ผูถือครองที่จางลูกจางประจํา  Holdings that employ permanent workers

จํานวนลูกจางประจํา  Number of permanent workers

รวม

    1  คน     person
   2 - 3  คน   

persons

   4 - 5  คน   

persons

   6 - 9  คน   

persons

 10 - 19  คน  

persons

 20 - 49  คน  

persons



ตาราง   14.3   จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร  จําแนกตามเพศ  แหลงที่มาของลูกจางประจํา  และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table   14.3   Number of permanent workers for agriculture by sex, source of permanent workers and size of total area of holding

รวม  Total            561               393             169            526              375              151              35              18               18

      ต่ํากวา  Under  2                6                   5                 1                 6                  5                  1  -  -  - 

         2       -       5              47                 31               16               47                31                16  -  -  - 

         6       -       9              80                 45               35               80                45                35  -  -  - 

        10       -      19             116                 67               50               89                53                36              27               14               14

        20       -      39             191                128               63             187               124                63                4                 4  - 

        40       -      59              61                 61  -               61                61  -  -  -  - 

        60       -     139              24                 20                 4               20                20  -                4  -                 4

       140  ขึ้นไป  and over              35                 35  -               35                35  -  -  -  - 
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Female

หญิง รวม ชาย หญิง

Male   Sub - total Male Female Sub - total

ชาย

เพศ    Sex แหลงที่มาของลูกจางประจํา    Source of permanent workers

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) รวมทั้งสิ้น ชาย หญิง คนไทย    Thai คนตางดาว    Foreigner

Size of total area of holding (rai)  Total Male Female รวม
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ตาราง  14.4   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการทํางานของผูถือครอง และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น 

                    (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล)    เนื้อที่   :  ไร

Table  14.4   Number and area of holdings by activity status of holder and size of total area of holding (excluding corporation)     Area   :  Rai

รวม  Total             15,916      313,526.3          11,446     244,795.8            2,953        53,357.6            1,516       15,372.9

      ต่ํากวา  Under 2             2,403          1,411.3            1,467            870.2               361             231.4                575            309.7

         2       -       5             2,092          6,940.3            1,409         4,732.5               395          1,324.5                287            883.3

         6       -       9             1,576         11,579.0            1,082         7,950.4               355          2,626.4                139         1,002.2

        10       -      19             3,332         45,486.6            2,416        32,997.8               725          9,898.0                191         2,590.8

        20       -      39             4,403       122,840.6            3,346        93,196.4               807         22,707.6                249         6,936.5

        40       -      59             1,569         73,060.6            1,270        59,420.0               234         10,790.3                  64         2,850.3

        60       -     139                514         40,331.5               433        34,348.1                 70          5,183.3                  11            800.1

       140  ขึ้นไป  and over                 27         11,876.5                23        11,280.5                   4             596.1  -  - 

Number AreaNumber Area Number Area Number Area

on the holding

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่

Size of total area of holding (rai)  Total Engaged in agricultural และทํางานอื่นดวย ทํางานเกษตรในที่ถือครองดวย

work on  the holding only Mainly engaged in agricultural work Mainly engaged in other works

ทํางานเกษตรในที่ถือครองและทํางานอื่น

ทํางานเกษตร Engaged in agricultural work on the holding and other works

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) รวม ในที่ถือครองอยางเดียว ทํางานเกษตรในที่ถือครองเปนหลัก ทํางานอื่นเปนหลักและ



ตาราง  14.5   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการทํางาน เพศ และหมวดอายุของผูถือครอง

                    (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล)  เนื้อที่   :  ไร

Table  14.5   Number and area of holdings by activity status, sex and age group of holder (excluding corporation)   Area   :  Rai

รวม  Total              15,916   313,526.3        11,446    244,795.8           2,953      53,357.6          1,516     15,372.9

         0  -   14                    4           57.9                4             57.9 -  -  -  - 

         15  -  19                    4           60.6                4             60.6 -  -  -  - 

         20  -  24                  78       2,145.6              64        1,722.7                13           414.4                1              8.5

         25  -  29                271       6,595.6             147        4,045.7                80        1,790.5               44          759.4

         30  -  34                491       9,921.9             276        6,792.9               131        2,061.8               84        1,067.2

         35  -  39                713     12,490.6             418        8,599.2 159                     2,437.4             136        1,454.1

         40  -  44              1,175     23,059.2             701       15,044.6               287        5,698.4             187        2,316.2

         45  -  49              2,041     42,539.2          1,307       29,781.3               503       10,209.8             231        2,548.1

         50  -  54              2,622     58,305.9          1,776       44,961.7               556       10,714.7             290        2,629.5

         55  -  59              2,509     49,612.8          1,826       39,054.5               458        8,864.4             225        1,693.9

         60  -  64              2,395     49,116.4          1,922       42,127.8               355        5,372.4             117        1,616.2

         65  -  69              1,585     27,000.6          1,241       22,702.9               234        3,673.4             110          624.2

       70  ขึ้นไป  and over              2,029     32,620.1          1,761       29,844.1               178        2,120.5               91          655.5

101

Number AreaNumber Area Number Area Number Area

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่

Sex and age group of holder Total Engaged in agricultural และทํางานอื่นดวย ทํางานเกษตรในที่ถือครองดวย

work on  the holding only Mainly engaged in agricultural Mainly engaged in other works

work on the holding

ทํางานเกษตรในที่ถือครองและทํางานอื่น

ทํางานเกษตร Engaged in agricultural work on the holding and other works

เพศและหมวดอายุของผูถือครอง รวม ในที่ถือครองอยางเดียว ทํางานเกษตรในที่ถือครองเปนหลัก ทํางานอื่นเปนหลักและ
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ตาราง  14.5   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการทํางาน เพศ และหมวดอายุของผูถือครอง

                    (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล) (ตอ)  เนื้อที่   :  ไร

Table  14.5   Number and area of holdings by activity status, sex and age group of holder (excluding corporation) (Contd.)   Area   :  Rai

ชาย  Male             8,393   176,895.0          6,054    138,492.8           1,557      30,671.9            782       7,730.3

       0   -  14  -  -  -  -  -  -  -  - 

       15  -  19                    4           60.6                4             60.6  -  -  -  - 

       20  -  24                  39       1,143.3              31           903.4                  8           239.9  -  - 

       25  -  29                124       2,497.9              74        1,576.7                18           338.5               32          582.7

       30  -  34                279       5,909.0             171        4,374.6                62        1,183.0               47          351.4

       35  -  39                377       7,500.7             236        5,202.4                80        1,516.8               61          781.5

       40  -  44                527     10,126.7             317        6,805.1               127        2,304.3               83        1,017.2

       45  -  49                990     21,814.9             642       15,089.8               233        5,510.4             115        1,214.6

       50  -  54              1,348     35,446.7             882       27,839.9               306        6,367.3             161        1,239.6

       55  -  59              1,205     24,042.9             829       17,721.2               258        5,506.9             118          814.9

       60  -  64              1,323     28,592.7          1,057       24,407.6               204        3,246.0               62          939.1

       65  -  69                919     16,747.6             700       13,537.0               158        2,813.4               61          397.2

       70  ขึ้นไป  and over              1,257     23,012.0          1,113       20,974.6               102        1,645.5               42          391.9

Number Area

จํานวน เนื้อที่

Number Area Number Area Number Area

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่

Sex and age group of holder Total Engaged in agricultural และทํางานอื่นดวย

ทํางานเกษตรในที่ถือครองและทํางานอื่น

ทํางานเกษตร Engaged in agricultural work on the holding and other works

ทํางานเกษตรในที่ถือครองดวย

เพศและหมวดอายุของผูถือครอง รวม ในที่ถือครองอยางเดียว ทํางานเกษตรในที่ถือครองเปนหลัก ทํางานอื่นเปนหลักและ

work on  the holding only Mainly engaged in agricultural Mainly engaged in other works

work on the holding



ตาราง  14.5   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการทํางาน เพศ และหมวดอายุของผูถือครอง

                    (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล) (ตอ)  เนื้อที่   :  ไร

Table  14.5   Number and area of holdings by activity status, sex and age group of holder (excluding corporation) (Contd.)   Area   :  Rai

หญิง  Female             7,522   136,631.3          5,392    106,300.1           1,397      22,685.7            734       7,642.0

          0   -  14                    4           57.9                4             57.9  -  -  -  - 

          15  -  19  -  -  -  -  -  -  -  - 

          20  -  24                  39       1,002.3              33           816.3                  4           174.5                1              8.5

          25  -  29                147       4,097.8              74        2,469.0                62        1,452.1               12          176.7

          30  -  34                212       4,012.8             105        2,418.3                70           878.7               38          715.8

          35  -  39                336       4,989.9             182        3,396.8                79           920.6               75          672.5

          40  -  44                647     12,932.5             384        8,239.5               160        3,394.1             103        1,298.4

          45  -  49              1,051     20,724.4             665       14,691.5               270        4,699.3             116        1,333.5

          50  -  54              1,274     22,859.2             895       17,121.9               250        4,347.4             129        1,389.9

          55  -  59              1,304     25,569.9             997       21,333.3               200        3,357.6             107          879.0

          60  -  64              1,071     20,523.7             866       17,720.2               150        2,126.4               56          677.2

          65  -  69                665     10,253.0             541        9,165.9                76           860.0               49          227.0

          70  ขึ้นไป  and over                772       9,608.1             648        8,869.5                75           475.0               49          263.6
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Number Area Number Area Number Area Number Area

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่

Sex and age group of holder Total Engaged in agricultural และทํางานอื่นดวย ทํางานเกษตรในที่ถือครองดวย

work on  the holding only Mainly engaged in agricultural Mainly engaged in other works

work on the holding

ทํางานเกษตร Engaged in agricultural work on the holding and other works

เพศและหมวดอายุของผูถือครอง รวม ในที่ถือครองอยางเดียว ทํางานเกษตรในที่ถือครองเปนหลัก ทํางานอื่นเปนหลักและ

ทํางานเกษตรในที่ถือครองและทํางานอื่น
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ตาราง  14.6   จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรอายุ 10 ปขึ้นไป  จําแนกตามลักษณะการทํางาน เพศ และหมวดอายุ (รวมผูถือครอง) 

Table  14.6   Number of holder's household members age 10 years and over by activity status, sex and age group (including holder)

      

รวม  Total           47,228           39,244                20,791               6,102               4,114                8,238                   7,984

         0   -  14             2,058                249                     120  -  -                    129                     1,809

         15  -  19              2,362                516                       92                     36                    45                    342                     1,846

         20  -  24              2,871              2,076                     486                   118                  147                 1,325                       796

         25  -  29              2,974              2,736                     694                   404                  352                 1,286                       238

         30  -  34              3,653              3,462                     947                   357                  311                 1,847                       191

         35  -  39              3,419              3,316                     965                   390                  899                 1,063                       103

         40  -  44              3,119              2,971                  1,381                   655                  391                    544                       148

         45  -  49              5,448              5,288                  3,022                 1,124                  555                    588                       160

         50  -  54              4,930              4,772                  2,884                 1,033                  519                    336                       157

         55  -  59              4,727              4,573                  3,073                   734                  373                    394                       154

         60  -  64              4,015              3,837                  2,920                   602                  206                    110                       177

         65  -  69              2,704              2,441                  1,822                   380                  157                      82                       263

         70  ขึ้นไป  and over              4,948              3,006                  2,387                   270                  157                    192                     1,942

on other holdings

work on the    Mainly engaged in      Mainly engaged  agricultural work active work

holding only agricultural work  in other works on the holding) 

Engaged in ในที่ถือครองเปนหลัก และทํางานเกษตร    in other works Not

agricultural     และทํางานอื่นดวย     ในที่ถือครองดวย (Not engaged in economically 

ทํางานเชิงเศรษฐกิจ  Economically active

ทํางานเกษตรในที่ถือครองและทํางานอื่น ทํางานอื่น

ทํางานเกษตร Engaged in agricultural work (ไมทํางานเกษตร

ไมทํางาน

Sex and age group of holder        Total Sub - total อยางเดียว ทํางานเกษตร ทํางานอื่นเปนหลัก  Mainly engaged   เชิงเศรษฐกิจ 

เพศและหมวดอายุของผูถือครอง รวมทั้งสิ้น  รวม ในที่ถือครอง on the holding and  other works      ในที่ถือครอง)    



ตาราง  14.6   จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรอายุ 10 ปขึ้นไป  จําแนกตามลักษณะการทํางาน เพศ และหมวดอายุ (รวมผูถือครอง)  (ตอ)

Table  14.6   Number of holder's household members age 10 years and over by activity status, sex and age group (including holder)  (Contd.)

      

ชาย  Male           21,593           18,154                 9,570               2,951               2,273                3,360                   3,439

          0  -  14                926               114                       49  -  -                      65                       811

         15  -  19              1,357                354                       55                     24                    41                    233                     1,003

         20  -  24              1,388              1,038                     336                     65                    38                    600                       350

         25  -  29              1,574              1,474                     417                   286                  117                    653                       101

         30  -  34              1,349              1,252                     422                   192                  182                    456                         97

         35  -  39              1,951              1,911                     537                   198                  724                    452                         40

         40  -  44              1,332              1,255                     622                   236                  189                    208                         77

         45  -  49              2,010              1,967                     923                   456                  274                    314                         43

         50  -  54              2,341              2,267                  1,401                   453                  274                    139                         74

         55  -  59              1,930              1,900                  1,186                   389                  177                    148                         30

         60  -  64              1,848              1,829                  1,386                   314                    99                      30                         19

         65  -  69              1,300              1,233                     906                   211                    83                      33                         67

         70  ขึ้นไป  and over              2,286              1,561                  1,331                   127                    75                      28                       725

105

on other holdings

work on the    Mainly engaged in      Mainly engaged  agricultural work active work
holding only agricultural work  in other works on the holding) 

Engaged in ในที่ถือครองเปนหลัก และทํางานเกษตร    in other works Not
agricultural     และทํางานอื่นดวย     ในที่ถือครองดวย (Not engaged in economically 

ไมทํางาน

Sex and age group of holder        Total Sub - total อยางเดียว ทํางานเกษตร ทํางานอื่นเปนหลัก  Mainly engaged   เชิงเศรษฐกิจ 

ทํางานเกษตร Engaged in agricultural work (ไมทํางานเกษตร

เพศและหมวดอายุของผูถือครอง รวมทั้งสิ้น  รวม ในที่ถือครอง on the holding and  other works      ในที่ถือครอง)    

ทํางานเชิงเศรษฐกิจ  Economically active

ทํางานเกษตรในที่ถือครองและทํางานอื่น ทํางานอื่น



106
ตาราง   14.6   จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรอายุ 10 ปขึ้นไป  จําแนกตามลักษณะการทํางาน เพศ และหมวดอายุ (รวมผูถือครอง)  (ตอ)

Table   14.6   Number of holder's household members age 10 years and over by activity status, sex and age group (including holder)  (Contd.)

      

       Total

หญิง  Female           25,635           21,090                11,220               3,151               1,840                4,878                   4,545

            0   -  14              1,133                135                       71  -  -                      64                      998

            15  -  19              1,005                162                       37                     12                      4                    109                       843

            20  -  24              1,483              1,037                     150                     53                  109                    725                       446

            25  -  29              1,400              1,262                     277                   118                  235                    632                       138

            30  -  34              2,304              2,211                     525                   165                  129                 1,391                         94

            35  -  39              1,468              1,405                     428                   192                  175                    611                         63

            40  -  44              1,786              1,716                     759                   420                  202                    335                         70

            45  -  49              3,438              3,322                  2,099                   669                  280                    274                       117

            50  -  54              2,589              2,505                  1,482                   580                  246                    198                         83

            55  -  59              2,797              2,673                  1,887                   345                  196                    246                       124

            60  -  64              2,167              2,009                  1,534                   288                  108                      80                       158

            65  -  69              1,403              1,208                     916                   169                    75                      49                       195

            70  ขึ้นไป  and over 2,662                          1,445                  1,056                   144                    82                    165                     1,217

on other holdings

work on the    Mainly engaged in      Mainly engaged  agricultural work active work

holding only agricultural work  in other works on the holding) 

Engaged in ในที่ถือครองเปนหลัก และทํางานเกษตร    in other works Not

agricultural     และทํางานอื่นดวย     ในที่ถือครองดวย (Not engaged in economically 

ไมทํางาน

Sex and age group of holder Sub - total อยางเดียว ทํางานเกษตร ทํางานอื่นเปนหลัก  Mainly engaged   เชิงเศรษฐกิจ 

ทํางานเกษตร Engaged in agricultural work (ไมทํางานเกษตร

เพศและหมวดอายุของผูถือครอง รวมทั้งสิ้น  รวม ในที่ถือครอง on the holding and  other works      ในที่ถือครอง)    

ทํางานเชิงเศรษฐกิจ  Economically active

ทํางานเกษตรในที่ถือครองและทํางานอื่น ทํางานอื่น



 

15.  ลักษณะทางดานประชากรของผูถือครองทําการเกษตร  และสมาชิกในครัวเรือน (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล)
Demographic Characteristics of Holder and Member (Excluding Corporation)

ตาราง  15.1  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม เพศ หมวดอายุ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น 

Table  15.1  Number of holders by sex, age group and size of total area of holding

รวม  Total         15,916              2,403          2,092          1,577          3,332           4,403             1,569            514                  27

        0      -      14                 4  -  -  -                 4  -  -  -  - 

       15      -      19                 4  -  -  -                 4  -  -  -  - 

       20      -      24               78                     5                4                1                 9                34                  20                4  - 

       25      -      29              271                   30               24               21               41              102                  45                8  - 

       30      -      34              491                   73               61               48               97              145                  45               22  - 

       35      -      39              713                 121               85               80             141              227                  45               15  - 

       40      -      44           1,175                 142             174             142             234              321                 110               51  - 

       45      -      49           2,041                 298             216             192             443              573                 238               76                     6

       50      -      54           2,622                 371             297             272             604              695                 307               68                     8

       55      -      59           2,509                 384             279             278             529              683                 266               86                     4

       60      -      64           2,395                 340             316             270             438              713                 198             110                     9

       65      -      69           1,585                 232             274             145             356              409                 136               33  - 

       70  ขึ้นไป  and over           2,029                 407             362 127                        432              501                 158               42  - 

107

140  ขึ้นไป

And over

      รวม      Total
          เพศและหมวดอายุ           

Sex and age group 2  -  5ต่ํากวา  Under  2

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)  Size of total area of holding (rai)

6  -  9 10  -  19 20  -  39 40  -  59 60  -  139



108

ตาราง  15.1  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม เพศ หมวดอายุ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)

Table  15.1  Number of holders by sex, age group and size of total area of holding  (Contd.)

ชาย  Male             8,393            1,107            1,071               845           1,723           2,479              865                286              18

         0      -      14  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

       15      -      19                   4  -  -  -                 4  -  -  -  - 

       20      -      24                  39                  1  -  -                 4                21                12  -  - 

       25      -      29                124                 13                 12                 13                33                36                13                    4  - 

       30      -      34                279                 33                 32                 30                65                85                21                   14  - 

       35      -      39                377                 57                 32                 45                74              122                41                    5  - 

       40      -      44                527                 59                 76                 65              118              158                30                   21  - 

       45      -      49                990               116               120                 92              219              269               131                   37                6

       50      -      54              1,348               187               134               148              236              407               191                   42                4

       55      -      59              1,205               188               161               120              237              321               137                   39                4

       60      -      64              1,323               144               149               158              267              431               106                   64                4

       65      -      69                919               132               157                 65              192              270                72                   32  - 

       70  ขึ้นไป  and over              1,257               179               197               109              275              358               110                   29  - 

          เพศและหมวดอายุ           

Sex and age group 60  -  139
140  ขึ้นไป

And over

      รวม      Total

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)  Size of total area of holding (rai)

ต่ํากวา  Under  2 2  -  5 6  -  9 10  -  19 20  -  39 40  -  59



ตาราง  15.1  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม เพศ หมวดอายุ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ตอ)

Table  15.1  Number of holders by sex, age group and size of total area of holding  (Contd.)

หญิง  Female            7,522             1,296           1,021             731              1,609           1,924               704             228               9

         0     -      14                   4 - - -                     4 - - - -

       15      -      19 - - - - - - - - -

       20      -      24                 39                    4                 4                 1                     5                13                   8                  4 -

       25      -      29               147                  17                12                 8                     8                66                  32                  4 -

       30      -      34               212                  40                29               18                   33                60                  25                  8 -

       35      -      39               336                  64                53               34                   67              104                   4                10 -

       40      -      44               647                  84                98               77                  116              163                  80                30 -

       45      -      49             1,051                182                96              100                  224              304                106                39 -

       50      -      54             1,274                184              163              124                  369              288                116                27                4

       55      -      59             1,304                196              118              158                  292              362                130                48 -

       60      -      64             1,072                196              166              112                  171              282                  93                46                5

       65      -      69               665                100              117               81                  164              139                  64                  1 -

       70  ขึ้นไป  and over               772                228              165               18                  157              143                  47                13 -

109

140  ขึ้นไป

And over
6  -  9 10  -  19

          เพศและหมวดอายุ          

 Sex and age group
      รวม      Total

20  -  39

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)  Size of total area of holding (rai)

ต่ํากวา  Under  2 2  -  5 40  -  59 60  -  139
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ตาราง   15.2   จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามขนาดครัวเรือนผูถือครอง และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น                           เนื้อที่   :  ไร

TabLe  15.2   Number and area of holdings by size of holder's household and size of total area of holding                            Area   :  Rai

รวม  Total              15,916    313,526.3              2,349         31,941.4             6,921    124,719.1              5,677      132,463.7             948         23,913.7                20            488.4

             ต่ํากวา  Under  2              2,403        1,411.3                  747              338.9             1,110          745.2                 416             256.1              125                70.4                   5                 0.8

               2       -       5              2,092        6,940.3                  295              957.3              1,336        4,419.2                 396          1,325.2                61              227.0                   4               11.5

               6       -       9              1,576       11,579.0                  195            1,448.4                559        4,067.1                 737          5,486.7                84              576.8  -  - 

              10       -      19              3,332       45,486.6                  412            5,362.9              1,225      16,904.4               1,514        20,667.4              175            2,469.3                   7               82.6

              20       -      39              4,403     122,840.6                  520          14,412.1              1,878      52,341.3               1,715        47,772.5              289            8,283.2                   1               31.5

              40       -      59              1,569       73,060.6                  155            7,062.3                595      27,875.0                 654        30,107.6              165            8,015.7  -  - 

              60       -     139                 514       40,331.5                   22            1,572.8                213      17,095.1                 232        17,914.4                46            3,675.2                   1               74.0

             140  ขึ้นไป  and over                   27       11,876.5                     4              786.7                    5        1,272.0                   12          8,933.8                 4              596.1                   2             288.0

Area

     ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)       

Size of total area of holdings (rai)
เนื้อที่

Number Area Number Area Number

จํานวน เนื้อที่เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน

Area Number Area Number Area Number

จํานวน เนื้อที่ จํานวน เนื้อที่ จํานวน

                 รวม                  Total

ขนาดครัวเรือนผูถือครอง  Size of holder's household

1  คน 2 - 3  คน 4 - 5  คน 6 - 9  คน 10  คนขึ้นไป

person persons persons persons persons and over



ตาราง   15.3  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามเพศ หมวดอายุ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (รวมผูถือครอง)

Table   15.3  Number of holder's household members by sex, age grou and size of total area of holding  (including holders)

รวม  Total         51,357              5,943          5,829          5,199        11,682        14,976        5,704         1,907            117

         0      -      14            6,187                  591             596              662          1,403           1,893           765             264               14

       15      -      19            2,362                  274             292              251             502             710           247               83                 3

       20      -      24            2,871                  233             190              199             794             906           425             119                 6

       25      -      29            2,974                  277             271              359             652             910           376             115               14

       30      -      34            3,653                  303             381              399             874           1,152           398             135               12

       35      -      39            3,419                  414             354              411             764           1,021           332             114               10

       40      -      44            3,119                  372             439              339             693             842           326             109  - 

       45      -      49            5,448                  698             694              509          1,276           1,461           608             187               16

       50      -      54            4,930 698                             561              540          1,045           1,328           588             163                 8

       55      -      59            4,727                  623             531              466             987           1,373           510             218               17

       60      -      64            4,015                  489             490              385             814           1,238           374             212               13

       65      -      69            2,704                  362             383              303             587             765           239               66  - 

       70  ขึ้นไป  and over            4,948                  609             648              376          1,292           1,379           516             123                 4

111

       เพศและหมวดอายุ         

Sex and age group   140  ขึ้นไป  

And over
60  -  139

       รวม        

Total

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)  Size of total area of holding (rai)

ต่ํากวา  Under  2 2  -  5 6  -  9 10  -  19 20  -  39 40  -  59
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ตาราง   15.3  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามเพศ หมวดอายุ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (รวมผูถือครอง) (ตอ)

Tabde  15.3  Number of holder's household members by sex, age group and size of total area of holding (including holders) (Contd.)

ชาย  Male         23,728               2,719       2,501          2,328         5,466          7,074         2,667            914              59

         0      -      14           3,061                   322          324             273           656              971             358            146               10

       15      -      19           1,357                   152          181             161            280              398             138              46                 3

       20      -      24           1,388                   131            61               95            377              428             218              72                 4

       25      -      29           1,574                   143          125             208            374              482             186              48                 8

       30      -      34           1,349                   137          103             165            319              429             142              47                 8

       35      -      39           1,951                   210          162             246            464              594             211              63                 2

       40      -      44           1,332                   180          194             137            315              359             103              45  - 

       45      -      49           2,010 228                           225             177            490              556             245              82                 6

       50      -      54           2,341 333                           242             234            442              673             327              86                 4

       55      -      59           1,930 277                           233             176            436              506             211              86                 6

       60      -      64           1,848 196                           179             198            405              588             173            100                 8

       65      -      69           1,300 187                           205             103            271              399              98              38  - 

       70  ขึ้นไป  and over           2,286 222                           267             154            638              692             258              55  - 

20  -  39 40  -  59

       เพศและหมวดอายุ         

Sex and age group   140  ขึ้นไป     

    And over
60  -  139

       รวม        

Total

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)  Size of total area of holding (rai)

ต่ํากวา  Under  2 2  -  5 6  -  9 10  -  19

 



ตาราง   15.3  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามเพศ หมวดอายุ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (รวมผูถือครอง) (ตอ)

Table   15.3  Number of holder's household members by sex, age group and size of total area of holding (including holding) (Contd.)

หญิง  Female       27,629               3,224        3,328         2,871       6,216        7,902        3,037           993             58

         0      -      14 3,126         270                  272          388            747         922          407           118          4               

       15      -      19 1,005         123                  111          89             223         312          110           37                        - 

       20      -      24 1,483         101                  128          104            417         478          207           47            2               

       25      -      29 1,400         134                  146          151            278         427          191           67            6               

       30      -      34 2,304         165                  278          235            555         723          256           88            4               

       35      -      39 1,468         204                  192          164            300         428          121           51            8               

       40      -      44 1,786         191                  245          203            377         483          223           64                        - 

       45      -      49 3,438         469                  469          332            786         905          364           104          10             

       50      -      54 2,589         365                  319          305            603         655          260           77            4               

       55      -      59 2,797         346                  298          291            552         868          300           132          11             

       60      -      64 2,167         294                  310          187            409         650          201           111          5               

       65      -      69 1,403         175                  178          200            316         366          141           28                        - 

       70  ขึ้นไป  and over 2,662         387                  382          222            655         686          257           69            4               
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20  -  39 40  -  59

       เพศและหมวดอายุ         

Sex and age group   140  ขึ้นไป  And over60  -  139

       รวม       

 Total

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น  (ไร)  Size of total area of holding (rai)

ต่ํากวา  Under  2 2  -  5 6  -  9 10  -  19
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16.  การศึกษาและการเปนสมาชิกองคกรดานการเกษตร  Education and Membership of Agricultural Activity Groups

ตาราง   16.1   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table   16.1   Number of holders by level of educational attainment and size of total area of holding

รวม  Total        15,916              130             1,191           9,668           3,106                1,031              777               13

    ต่ํากวา  Under  2 2,399         58               165               1,495           408             184                   88                            - 

     2       -        5 2,092         20               147               1,274           385             132                   134                          - 

     6       -        9 1,576         22               134               885             379             89                    68                            - 

    10       -      19 3,332         8                 269               2,124           653             140                   129              8                

    20       -      39 4,407         21               325               2,632           853             350                   227                         -

    40       -      59 1,569                     - 106               926             305             115                   113              4                

    60       -     139 514                        - 45                 316             111             23                    19                           -

   140  ขึ้นไป  and over 27                          -             - 15               12                           -             -             - 

  ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น 

(ไร)     Size of total area of

 holding (rai)    อื่น ๆ    Others
     รวม     Total

ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ  Level of educational attainment

 ต่ํากวาประถมศึกษา

 Lower than 

elementary 

education

  ประถมศึกษา   

Elementary 

education

มัธยมศึกษา 

Secondary 

education

ไมมีการศึกษา  No 

education

(every diploma 

ปริญญาตรี

หรือสูงกวา

Bachelor and over

in education)

(รวมอนุปริญญาทุกสาขา)

Vocational education/

Teachers' training

ปวช./ ปวส./ ฝกหัดครู 



ตาราง  16.2   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการเปนสมาชิกองคกรดานการเกษตร และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table  16.2   Number of holders by membership of agricultural activity groups and size of total area of holding

           

.

รวม  Total        15,916       5,587         10,328          4,042           1,122             7,845             120            76       179

    ต่ํากวา  Under  2 2,399         1,702       697            399            79              313               4                           - 25        

     2       -        5 2,092         945         1,147          464            122             718               8                           - 36        

     6       -        9 1,576         547         1,029          437            125             764               21               4              12        

    10       -      19 3,332         846         2,486          871            219             1,946             28               24            46        

    20       -      39 4,407         1,107       3,300          1,166         362             2,724             45               40            43        

    40       -      59 1,569         352         1,217          522            152             990               12                          - 17        

    60       -     139 514           88           425            169            61              368               1                9                         -

   140  ขึ้นไป  and over 27                        - 27              13             2                23                            -            -            -

1/
   ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานการเปนสมาชิกองคกรดานการเกษตรมากกวา 1 กลุม

1/
   One holding may report more than one group of membership of agriculture activity.

115

ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)

Size of total area of holding (ra รวม

Total Others

อื่น ๆ

Holders Holders being in

membership of

ไมเปน

เปนสมาชิกองคกร

ดานการเกษตร สหกรณการเกษตร

สมาชิกองคกร

ดานการเกษตร

องคกรดานการเกษตร
1/

Agricultural activity groups
1/

กองทุนฟนฟูและ

พัฒนาการเกษตร  

Rehabilitation 

fund agricultural

Association/

institute

สมาชิกของ ธกส.   

Menber of   Bank 

for agriculture  

coorperation
Agriculturalof agricultural activity groups

การเกษตรอื่นๆagricultural  กลุมเกษตรกร  

Farmer's group

เพื่อการตลาด (สกต.)

หรือสหกรณในภาค

ricultural coorperati

 coorperation for

not being

marketing / other

activity groups

in membership

สมาคม/สหพันธ/

สถาบัน

ดานการเกษตร

federation/
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17.  รายไดและหนี้สินของครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร  (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล)

       Income and Debt of Holder's Household (Excluding Corporation)

ตาราง  17.1   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามแหลงที่มาของรายไดของครัวเรือน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table  17.1   Number of holders by source of household income and size of  total area of holding

รวม  Total              15,916            9,073             4,140             292             2,411

       ต่ํากวา  Under  2 2,399                867              329               139             1,064             

         2       -       5 2,092                1,007            491               75               519               

         6       -       9 1,576                864              471               18               222               

        10       -      19 3,332                2,040            964               41               287               

        20       -      39 4,407                2,794            1,349             15               249               

        40       -      59 1,569                1,114            388               4                63                 

        60       -     139 514                   364              144                           - 6                   

       140  ขึ้นไป  and over 27                    23                4                               -             - 

agricultural worker

        ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)         

 Size of total area of holding (rai)

               รวม               

Total

แหลงที่มาของรายไดของครัวเรือน  Source of household income

จากการเกษตรอยางเดียว

Agriculture only

จากการเกษตรและจากแหลงอื่น  Agriculture and other sources

  สวนใหญจากการเกษตร  

Mainly from agriculture

สวนใหญจากการรับจาง
       สวนใหญจากแหลงอื่น    

   Mainly from other 

sources

ทํางานเกษตร

 Mainly from being



 

ตาราง   17.2   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร ประเภทของการทําการเกษตร และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table   17.2   Number of holders by income from agricultural product, type of farm and size of total area of holding

ผูถือครองทั้งสิ้น  All holders          15,916             156            299            728             947           2,217           2,948            6,320             1,949            354

           ต่ํากวา  Under 2             2,399                83              212             350              510               674               353                194                  24             - 

            2       -       5             2,092                32               71             257              247               638               596                224                  29             - 

            6       -       9             1,576                15                 9               61                56               240               643                521                  30                 1

           10       -      19             3,332                  6                 6               47                83               349               784              1,950                  93               15

           20       -      39             4,407                16                 1                 4                42               262               448              2,682                 908               45

           40       -      59             1,569                  4  -                 8                  8                 52               122                637                 606             131

           60       -     139                514             -  -                 2             -                  3                  1                107                 259             141

          140  ขึ้นไป  and over                 27             -  -             -             -             -             -                    6             -               21

ผูถือครองที่ปลูกพืชอยางเดียว

Holders growing crops only          13,635               81            236            555             678           1,715           2,539            5,735             1,771            324

           ต่ํากวา  Under 2             1,320                33              158             224              305               340               154                  97                    8             - 

            2       -       5             1,718                17               62             218              200               543               509                156                  13             - 

            6       -       9             1,403                10                 9               59                47               213               584                458                  21                 1

           10       -      19             3,102                  5                 6               42                76               315               748              1,816                  86                 8

           20       -      39             4,160                16             -                 4                41               256               426              2,514                 865               37

           40       -      59             1,437             -             -                 8                  8                 44               117                587                 545             127

           60       -     139                473             -             -             -             -                  3                  1                102                 234             133

          140  ขึ้นไป  and over                 23             -             -             -             -             -             -                    6             -               17
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ประเภทของการทําการเกษตร   

และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) 

Type of farm and size of total 

area of holding (rai)

  ยังไมมีผลผลิต  

 Not having     

agricultural   

product

        รวม        

Total 20,001 - 50,000
50,001 - 

100,000

รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร (บาท)   Income from agricultural product (Baht)

1,000,001

And over

 ขึ้นไป100,001 -500,000
500,001 - 

1,000,000
5,001 - 10,000

ต่ํากวา

5,000

Under 10,001 - 20,000
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ตาราง  17.2   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร ประเภทของการทําการเกษตร และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)

Table  17.2   Number of holders by income from agricultural product, type of farm and size of total area of holding (Contd.)

ผูถือครองที่เลี้ยงปศุสัตวอยางเดียว

Holders rearing livestock only           948               38                49              105              178               292            154              86               37                  8

       ต่ํากวา  Under 2            826                33                 48                 98               168                283             124               65                 8            -

        2       -       5              89                  5                  1                   5                  9                   9               30               18                12            -

        6       -       9              12            -            -            -            -            -            -                 4                 9            -

       10       -      19               9            -            -            -            -            -            -            -                 4                    5

       20       -      39               5            -            -            -                  1            -            -            -            -                    4

       40       -      59               4            -            -            -            -            -            -            -                 4            -

       60       -     139               2            -            -                   2            -            -            -            -            -            -

      140  ขึ้นไป  and over            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

ผูถือครองที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืดอยางเดียว

Holders fresh water culture only           190               18 -                23               28                39              37              37                8 -

       ต่ํากวา  Under 2 151           17                          - 15                24               26                33              28              8                           -

        2       -       5 33             1                            - 8                  4                 13                4                4                           -            -

        6       -       9 2                         -            - 1                             -            -            - 1                           -            -

       10       -      19            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

       20       -      39 4                         -            -            -            -            -            - 4                           -            -

       40       -      59            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

       60       -     139            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

      140  ขึ้นไป  and over            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

 ยังไมมีผลผลิต  

 Not having     

agricultural  

product
5,001 - 10,000 10,001 - 20,000

5,001

ต่ํากวา

Under

รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร (บาท)   Income from agricultural product (Baht)

20,001 - 50,000
50,001 - 

100,000

100,001 -

500,000

500,001 - 

1,000,000

1,000,001

 ขึ้นไป

And over

ประเภทของการทําการเกษตร   

และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) 

Type of farm and size of total 

area of holding (rai)

        รวม      

  Total



ตาราง  17.2   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร ประเภทของการทําการเกษตร และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)

Table  17.2   Number of holders by income from agricultural product, type of farm and size of total area of holding (Contd.)

ผูถือครองที่ทํานาเกลือสมุทรอยางเดียว

Holders sea salt harvesting only            663              12               9              30              25              96            135            269              73              16

           ต่ํากวา  Under 2 67                         - 4                8                9                17              25              4                           -            -

            2       -       5 129            4                4                21              13              36              31              20                         -            -

            6       -       9 104            4                           - 1                1                18              40              40                         -            -

           10       -      19 151                       -            -            - 2                16              29              101            4                           -

           20       -      39 131                       - 1                           -            - 5                10              84              27              4                

           40       -      59 51              4                           -            -            - 4                           - 15              24              4                

           60       -     139 27                         -            -            -            -            -            - 5                18              4                

          140  ขึ้นไป  and over 4                           -            -            -            -            -            -            -            - 4                

ผูถือครองที่ปลูกพืช และเลี้ยงปศุสัตว

Holders growing crops and rearing livestock            284 -               4               5              18              48              39            123              48 -

           ต่ํากวา  Under 2 17                         -            -            -            - 8                9                           -            -            -

            2       -       5 76                         - 4                5                9                27              10              17              4                           -

            6       -       9 30                         -            -            - 4                4                9                14                         -            -

           10       -      19 34                         -            -            - 5                8                4                17                         -            -

           20       -      39 71                         -            -            -            -            - 8                52              11                         -

           40       -      59 53                         -            -            -            -            -            - 24              29                         -

           60       -     139 4                           -            -            -            -            -            -            - 4                           -

          140  ขึ้นไป  and over            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -
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 ยังไมมีผลผลิต  

 Not having     

agricultural   

product
5,001 - 10,000 10,001 - 20,000

5,001

ต่ํากวา

Under

รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร (บาท)   Income from agricultural product (Baht)

20,001 - 50,000
50,001 - 

100,000

100,001 -

500,000

500,001 - 

1,000,000

1,000,001

 ขึ้นไป

And over

ประเภทของการทําการเกษตร   

และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) 

Type of farm and size of total 

area of holding (rai)

        รวม       

Total
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ตาราง  17.2   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร ประเภทของการทําการเกษตร และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)

Table  17.2   Number of holders by income from agricultural product, type of farm and size of total area of holding (Contd.)

ผูถือครองที่เพาะปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

Holders growing crops and fresh water culture            34                4               1                5             4              4            12              2 -                        2

           ต่ํากวา  Under 2 10                       - 1               5                          -            - 4                         -            -            -

            2       -       5 17            4                          -            - 4             4              4              1                         -            -

            6       -       9 5                         -            -            -            -            - 4              1                         -            -

           10       -      19 2                         -            -            -            -            -            -            -            - 2              

           20       -      39            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

           40       -      59            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

           60       -     139            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

          140  ขึ้นไป  and over            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

ผูถือครองที่ปลูกพืช และทํานาเกลือสมุทร

Holders growing crops and sea salt harvesting           112 - - -           12              7            22            59              8              4

           ต่ํากวา  Under 2            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

            2       -       5 26                       -            -            - 8             6              8              4                         -            -
            6       -       9 13                       -            -            - 4                        - 5              4                         -            -
           10       -      19 21                       -            -            -            - 1              4              16                       -            -
           20       -      39 32                       -            -            -            -            - 4              27                       -            -
           40       -      59 12                       -            -            -            -            - 1              7              4                         -
           60       -     139 8                         -            -            -            -            -            -            - 4              4              

          140  ขึ้นไป  and over            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

50,001 - 

100,000

100,001 -

500,000

500,001 - 

1,000,000

      รวม      

Total

 ยังไมมีผลผลิต  

 Not having     

agricultural   

product
5,001 - 10,000

10,001 - 

20,000

ต่ํากวา

Under

5,001

รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร (บาท)   Income from agricultural product (Baht)

1,000,001

 ขึ้นไป

And over

ประเภทของการทําการเกษตร   

และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร) 

Type of farm and size of total 

area of holding (rai)

20,001 - 

50,000



ตาราง   17.3   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการมีหนี้สิน วัตถุประสงค และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table   17.3   Number of holders by being in debt, purpose and size of total area of holding

 

รวม  Total           15,916            9,724               6,192                   5,453                   565                  174

           ต่ํากวา  Under 2 2,403             1,762            642                 499                     129                   13                   

            2       -       5 2,092             1,490            602                 495                     91                     16                   

            6       -       9 1,576             977              599                 518                     59                     21                   

           10       -      19 3,332             1,994            1,338               1,210                   93                     36                   

           20       -      39 4,403             2,462            1,941               1,750                   131                   60                   

           40       -      59 1,569             807              762                 691                     50                     21                   

           60       -     139 514               215              298                 279                     12                     7                     

          140  ขึ้นไป  and over 27                 17                10                   10                                   -   - 

121

being in debt หนี้สินเพื่อการเกษตร และนอกการเกษตร

Debt for agriculture Debt for agriculture

And out of agriculture 

    ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)       

Size of total area of holding (rai)

ผูถือครองที่มีหนี้สิน  Holders being in debt

ผูถือครองที่ไมมีหนี้สิน

       รวม         

Sub-total

วัตถุประสงค  Purpose

 รวมทั้งสิ้น Holders not
หนี้สินนอกการเกษตร

Debt out of 

agriculture

หนี้สินเพื่อการเกษตร

 Total
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ตาราง  17.4   จํานวนผูถือครองที่มีหนี้สินเพื่อการเกษตร  จําแนกตามประเภทของหนี้สิน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น

Table  17.4   Number of holders being in debt for agriculture by type of debt and size of total area of holding

 

รวม  Total      982,815,459            3,001     664,917,618               160    118,257,002              634     109,249,553            2,264      59,581,342

       ต่ํากวา  Under  2        45,726,483                141       33,543,531                   5         4,180,000                50         3,225,771               190         4,150,945

          2       -       5        25,018,114                180       15,888,222                   8           228,182                67         3,806,440               226         4,638,861

          6       -       9        71,783,754                196       28,452,560                 26       29,258,814                59         6,120,916               248         6,030,009

         10       -      19       199,120,881                658       97,992,882                 43       49,200,454              137       35,246,317               515       12,824,683

         20       -      39       332,871,140             1,100     252,934,183                 42       15,934,452              189       28,161,833               705       20,034,403

         40       -      59       216,306,560                492     160,510,732                 26       16,819,107                93       25,247,883               280         8,251,312

         60       -     139        87,452,337                227       71,331,223                 10         2,635,993                36         7,400,392                 93         3,419,223

        140  ขึ้นไป  and over          4,536,190                   8         4,264,286             -             -                  2             40,000                  8           231,905

 holders  debt holders  debt  holders  debt  holders  debt

จํานวนเงิน

Number of Amount of Number of Amount of Number of Amount of Number of Amount of

จํานวนเงิน จํานวนผูถือครอง จํานวนเงิน จํานวนผูถือครอง จํานวนเงิน จํานวนผูถือครอง

    ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)    

    Size of total area of holding 

(rai)

         จํานวนเงิน     

     ที่เปนหนี้ทั้งสิ้น    

   Total amount      

 of debt

แหลงเงินกู  Source  of  loan

ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ (ธกส.)
  ธนาคารอื่น ๆ /สถาบันการเงิน   Other

 banks/Financial institute

        สหกรณ/กลุมเกษตร             

Cooperative/Farmer's group

             กองทุนหมูบาน                   

  และชุมชนเมืองแหงชาติ      Village 

and city fund

Bank for agriculture and

agricultural cooperative

จํานวนผูถือครอง



ตาราง  17.4   จํานวนผูถือครองที่มีหนี้สินเพื่อการเกษตร  จําแนกตามประเภทของหนี้สิน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ตอ)

Table  17.4   Number of holders being in debt for agriculture by type of debt  and size of total area of holding (Contd.)

 

รวม  Total                     18       1,648,500                    186      17,236,958                   36       3,379,184                127       8,545,303

          ตํ�ากว่า  Under  2             -             -             -             -                     4          400,000                   11          226,236

            2       -       5             -             -                       13           348,835                     4            38,787                    6            68,787

            6       -       9                       4          114,000                       14           404,864             -             -                   23        1,402,591

           10       -      19                       1        1,100,000                       32           616,838                    14          705,851                   30        1,433,857

           20       -      39                       8          196,500                       71       11,364,894                     9        1,766,364                   33        2,478,510

           40       -      59                       5          238,000                       37         2,420,965                     1            50,000                   18        2,768,561

           60       -     139             -             -                       19         2,080,562                     4          418,182                    5          166,762

          140  ขึ�นไป  and over             -             -             -             -             -             -             -             - 
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จํานวนผูถือครอง จํานวนเงิน

Number of holders Amount of debt Number of holders Amount of debt Number of holders Amount of debt Number of holders Amount of debt

จํานวนผูถือครอง จํานวนเงิน จํานวนผูถือครอง จํานวนเงิน จํานวนผูถือครอง จํานวนเงิน

    ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร)       

Size of total area of holding (rai)

แหลงเงินกู   Source  of  loan

หนวยงานราชการอื่น ๆ  พอคาคนกลาง นายทุนเงินกู ญาต/ิเพื่อนบาน/บุคคลอื่น

Other government agencies Middleman Money lender Relative/Neighbour/Others
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ตาราง  17.5   จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีหนี้สินเพื่อการเกษตร  จําแนกตามจํานวนเงินที่เปนหนี้และแหลงเงินกู

Table  17.5   Number of holders reporting debt for agriculture by amount of debt and source of loan

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)         3,001                4              24              45            172            673            776          1,022            232              52

  Bank for agriculture and agricultural cooperative 

ธนาคารอื่น ๆ /สถาบันการเงิน             160  -  -                1               18               25               29               45               23               20

  Other banks/Financial institute

สหกรณ/กลุมเกษตรกร              634  -                8               35               37             213             105             208               20                8

  Cooperative/Farmer's group  

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ           2,264  -               30             101           1,253             795               85  -  - 

  Village and city fund  

หนวยราชการอื่น ๆ   Other government agencies              18  -  -  -                4               12  - -  -                1

พอคาคนกลาง   Middleman             186  -                4               27               24               75               31               22  -                4

นายทุนเงินกู   Money lender              36  -  -           3,088                1               10               13                8  -  - 

ญาต/ิเพื่อนบาน/บุคคลอื่น  Relative/Neighbour/Others             127  -  -               16               26               47               23               15  -  - 

หมายเหตุ : ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานการกูเงินจากแหลงเงินกูมากกวา 1 แหลง

Note      : One holder may report more than one source of loan

500,000 1,000,000  ขึ้นไป

2,001 And over

500,001 - 1,000,001

Source of loan Total Under 5,000 10,000 20,000 50,000 100,000

แหลงเงินกู รวม

จํานวนเงินที่เปนหนี้  (บาท)  Amount of debt (baht)

ต่ํากวา 2,001 - 5,001 - 10,001 - 20,001 - 50,001 - 100,001 -



ตาราง  17.6   จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีหนี้สินเพื่อการเกษตรจากแหลงเงินกูนอกระบบ  จําแนกตามจํานวนเงินที่เปนหนี้ แหลงเงินกู และอัตราดอกเบี้ยตอเดือน

Table  17.6   Number of holders reporting debt for agriculture from unorganized market by amount of debt, source of loan and interest rate per month

                  

รวม  Total              337 -                4              45              49             123              60              53 -          4

         ต่ํากวา  Under 2 316              - 4                41              49                           110               60               48 -          4

          2     -      4.99 21                           -            - 4                           - 13              - 4                           -            -

          5     -      9.99 1                             -            -            -            -            -            - 1                           -            -

         10     -     14.99            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

         15     -     19.99            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

         20  ขึ้นไป  and over            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

พอคาคนกลาง  Middleman              186  -                4              27              24              75              31              22  -          4

         ต่ํากวา  Under 2                 36             -             -                 2                 4               13                 4               13             - 

            

- 

          2     -      4.99               148             -                 4               25               18               62               27                 9             -          4

          5     -      9.99                   1             -             -             -                 1             -             -             -             - 

            

- 

         10     -     14.99                   1             -             -             -                 1             -             -             -             - 

            

- 

         15     -     19.99             -             -             -             -             -             -             -             -             - 

            

- 

         20  ขึ้นไป  and over             -             -             -             -             -             -             -             -             - 

            

- 
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500,000 1,000,000  ขึ้นไป

interest rate per month (percent) 2,001 And over

100,001 - 500,001 - 1,000,001

Source of loan and Under 5,000 10,000 20,000 50,000 100,000

แหลงเงินกูและ

           รวม       

    Total

จํานวนเงินที่เปนหนี้  (บาท)  Amount of debt (baht)

อัตราดอกเบี้ยตอเดือน (รอยละ) ต่ํากวา 2,001 - 5,001 - 10,001 - 20,001 - 50,001 -
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ตาราง  17.6   จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีหนี้สินเพื่อการเกษตรจากแหลงเงินกูนอกระบบ  จําแนกตามจํานวนเงินที่เปนหนี้ แหลงเงินกู และอัตราดอกเบี้ยตอเดือน (ตอ)

Table  17.6    Number of holders reporting debt for agriculture from unorganized market by amount of debt, source of loan and interest rate per month (Contd.)

นายทุนเงินกู   Money lender           36 - -         4           1        10          13            8 - -

         ต่ํากวา  Under 2             4 - - - - -            4 - - -

          2     -      4.99           20 - - -           1 -            9            4 - -

          5     -      9.99 8            - - 4         - 6         - 4           - -

         10     -     14.99             4 - - -  - -  - - - -

         15     -     19.99 - - - -  -          4  - - - -

         20  ขึ้นไป  and over - - - -  - -  - - - -

ญาติ/เพื่อนบาน/บุคคลอื่น

Relative/Neighbour/Others         127 - -        16         26        47          23          15 - -

         ต่ํากวา  Under 2           64 - -          9          17         19          13            5 - -

          2     -      4.99           47 - -          6           9         18 -            5 - -

          5     -      9.99             7 - -          1 - -            9            5 - -

         10     -     14.99             9 - - - -          9            1 - - -

         15     -     19.99 - - - - - - - - - -

         20  ขึ้นไป  and over - - - - - - - - -

หมายเหตุ   :  ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานการกูเงินจากแหลงเงินกูมากกวา 1 แหลง

Note        :  One holder may report more than one source of loan

500,000 1,000,000  ขึ้นไป

interest rate per month (percent) 2,001 And over

100,001 - 500,001 - 1,000,001

Source of loan and Under 5,000 10,000 20,000 50,000 100,000

แหลงเงินกูและ

      รวม      

Total

จํานวนเงินที่เปนหนี้  (บาท)  Amount of debt (baht)

อัตราดอกเบี้ยตอเดือน (รอยละ) ต่ํากวา 2,001 - 5,001 - 10,001 - 20,001 - 50,001 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

APPENDIX 



โครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ.2556 
ระเบียบวิธีการสํารวจ  สําหรับการรายงานผลระดับจังหวัด 

1. คุมรวม (coverage) 

ผูถือครองทําการเกษตรทุกรายในทุกทองท่ีท่ัวประเทศ ท้ังในเขตเทศบาล  และนอกเขต
เทศบาล (การทําการเกษตร  หมายถึง การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด 
และการทํานาเกลือสมุทร) 

2. ระดับการนําเสนอผล 

กําหนดใหมีการเสนอผลการสํารวจในระดับจังหวัด  

3. แผนการสุมตัวอยาง (sample design)  

การทําสํามะโนการเกษตร พ.ศ.2556 ไดแบงขอถามออกเปน  2 สวน  คือ  สวนท่ี 1 เปนขอถาม
เก่ียวกับขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานหลักทางการเกษตร  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูถือครองทํา
การเกษตรทุกคน  และสวนท่ี 2 เปนขอถามเก่ียวกับขอมูลโครงสรางทางการเกษตรอ่ืนๆ เก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณผูถือครองตัวอยาง   

การสํารวจดวยตัวอยางในสวนท่ี 2 ไดกําหนดแผนการสุมตัวอยางเปนแบบ Single-stage 
sampling   

 หนวยตัวอยาง  :  ผูถือครองทําการเกษตร 

 กรอบตัวอยาง   :  ไดจากการนับจดรายชื่อผูถือครองทําการเกษตร ในแตละเขตแจงนับ 

 การเลือกหนวยตัวอยาง  :  ในแตละเขตแจงนับทําการเลือกผูถือครองทําการเกษตร
ตัวอยางจํานวน  1 ใน 4 หรือประมาณ 25% ของผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น ดวยวิธีการ
สุมแบบมีระบบ ( systematic sampling)    

 ความนาจะเปนในการเลือกผูถือครองทําการเกษตรตัวอยางในแตละเขตแจงนับ   :  

        
N
n

          p
i

i
i =       โดยท่ี 

 in       คือ จํานวนผูถือครองทําการเกษตรตัวอยาง   เขตแจงนับ i   

 iN       คือ  จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น   เขตแจงนับ i   

4. การคํานวณคาถวงน้ําหนัก 

การคํานวณคาประมาณยอดรวมของจํานวนผูถือครองทําการเกษตร ตองใชคาถวงน้ําหนักซ่ึง
สามารถคํานวณไดจากผลคูณของคาตาง ๆ เหลานี้ 

4.1  การคํานวณคาถวงน้ําหนักเริ่มตน  ( BW : base weight )   คํานวณจากแผนการสุมตัวอยางท่ีใช  
โดยคาถวงน้ําหนักเริ่มตนจะมีคาเทากับผลคูณสวนกลับของความนาจะเปนท่ีหนวยตัวอยางจะถูก
เลือกมาเปนตัวแทนในแตละข้ัน    

 



 
 

4.2 การปรับคาถวงน้ําหนักดวยการไมตอบ (Adj_NR : adjustment for unit non-response)  
คาถวงน้ําหนักเริ่มตนของแตละผูถือครองตัวอยาง จะถูกปรับดวยอัตราการไมตอบในแตละเขตแจงนับ

ตัวอยาง   การปรับอัตราการไมตอบในแตละ EA  เทากับ   
in
in

       iAdj_NR ′=     โดยท่ี 

   in    คือ จํานวนผูถือครองทําการเกษตรตัวอยางท่ีกําหนด  ของเขตแจงนับตัวอยาง i   

   in′   คือ จํานวนผูถือครองทําการเกษตรตัวอยางท่ีไดรับความรวมมือ  ของเขตแจง

นับตัวอยาง i    

ดังนั้นคาถวงน้ําหนักสุดทาย (final weight) เกิดจากผลคูณของคาถวงน้ําหนักเริ่มตน   

คูณดวยอัตราการไมตอบ  (  iAdj_NRiBW        iFW ×= ) ซ่ึงคาถวงน้ําหนักสุดทายท่ีคํานวณไดจะถูกนําไป
ใหแตละผูถือครองตัวอยาง  เพ่ือนําไปใชการประมาณคาประชากรตอไป 
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2013 Agricultural Census 

Methodology ( Provincial level ) 

1. Coverage  

The target population for the survey included all agricultural holders which 
agricultural activity were cultivating crops, rearing livestock, culturing fresh water and salt 
evaporation ponds. 

2. Estimates of survey interest 

This survey provided the estimates of provincial level. 

3. Sample design 

The survey was designed to be a sample census. The questionnaire was divided into 
2 parts. 

Part 1 section 1-10 (short form) : Agricultural holders infrastructure , All agricultural 
holders were enumerated for the short form.  

Part 2 section 11-16 : Other structure agricultural holders, Selected agricultural 
holders approximately 1 on 4 were enumerated for the long form (section 1-16). The sample 
design of the survey for the part 2 designed to be the single stage sampling. 

 Sampling units  :  agricultural holders 
 Sampling frame  :  The new list of agricultural holders were used as the sampling 

frame.  
 Sampling selection  : The systematic sampling method was applied to draw  

agricultural holders from each EA. The sampling fraction in each EA was 1 in 4. Then 
all the selected agricultural holders were enumerated with the long form (section 1-16) 

 The selection probability of the agricultural holders   :      
N
n

          p
i

i
i = , where 

in   is number of sampled agricultural holders of thi  EA   

iN   is total number of agricultural holders of thi  EA  
 

4. Sample weighting 

The weighting process for this survey included two main steps. 

4.1 base weight (BW) :  The base weight was equal to the reciprocal of the probability of 
selection assigned to each sample agricultural holders.  

 
 



 

4.2 adjustment for unit non-response  ( ADJ_NR) :  The base weights were adjusted for 
non-response on agricultural holder. Non-response adjustment within each EA was 

i

i
i

n

n
NR_Adj

′
= , where 

in   is  number of sampled agricultural holders of thi  EA  

in′   is  number of sampled agricultural holders that response to the survey of thi  EA   

The final weights assigned to each responding unit were computed as the 
product of the base weights and the non-response adjustment ) Adj_NRBWFW ( iii ×= . 
The final weights were used in all analysis to produce estimate of population 
parameters.  
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	7. การใช้ปุ๋ยแล
	ผู้ถือครองทำการเกษตรที่ปลูกพืช ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.8) มีการใช้ปุ๋ย ซึ่งในจำนวนนี้เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 88.2) มีการใช้ปุ๋ยเคมี  โดยมีผู้ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวร้อยละ 61.5 ส่วนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียว มีเพียงร้อยละ 1.8 และ 1.0 ตามลำดับ
	หากพิจารณาในช่วงปี 2546 ถึง 2556  จะพบว่าแนวโน้มการใช้ปุ๋ยสูงขึ้นจากร้อยละ 90.5 ในปี 2546  เพิ่มเป็นร้อยละ 92.8  ในปี 2556  โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยประเภทอื่น ๆ มีมากถึงร้อยละ 26.7 ในปี 2556  ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว มีแนวโน้มลดลง จา...

	
	Considering the fertilizer use from 2003 to 2013, it was discovered that holdings used fertilizer increasingly from 90.5 percent in 2003 to 92.8 percent in 2013. There were especially using inorganic fertilizer and other fertilizer with up to 26.7 in...
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	Considering the fertilizer use from 2003 to 2013, it was discovered that holdings used fertilizer increasingly from 90.5 percent in 2003 to 92.8 percent in 2013. There were especially using inorganic fertilizer and other fertilizer with up to 26.7 in...
	In regard to the average number of using inorganic fertilizer per rai, it was found that its use  fertilizer increasingly from 63.0 kg. per rai in 2003 to 75.8  kg. per rai in 2013.
	Table 2  Number of holdings by using fertilizer
	(1993 – 2013)
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