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คํานํา

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํามะโนการเกษตรทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะขององคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งครั้งนี้เปนการจัดทําสํามะโนการเกษตร ครั้งท่ี 6 เพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการประกอบการเกษตร สําหรับใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาดานการเกษตรในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน

ขอมูลสถิติท่ีไดจากการทําสํามะโนการเกษตรครั้งนี้ไดนําเสนอไปแลว 2 ฉบับ คือ รายงานผลเบื้องตน
ซึ่งนําเสนอผลขอมูลลักษณะการทําการเกษตรในภาพรวมของประเทศ และรายงานผลลวงหนาซึ่งประมวลผล
จากครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรตัวอยางรอยละ1 นําเสนอภาพรวมโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร และ
ลักษณะของครัวเรือนเกษตร ในระดับภาคและประเทศ  สําหรับรายงานฉบับนี้เปนรายงานผลฉบับสมบูรณ ซึ่ง
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 นี้เปนการจัดทําคร้ังที่ 6 เพื่อให
ประเทศไทยมีขอมูลโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรที่สําคัญ
แสดงภาพการทําการเกษตรของประเทศไดถึงระดับพื้นที่ยอย
และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานการเกษตร
ในรอบ 10 ป เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน และ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาดานการเกษตร ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับทองถ่ิน

การทําสํามะโนการเกษตรคร้ังนี้ สํานักงานสถิติ
จังหวัดลําปาง  ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงอาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน จํานวน 227 คน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ประจําตําบล จํานวน 43 คน และเจาหนาที่ของสํานักงาน
สถิติจังหวัด ออกไปสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนทุกครัวเรือน ใน
จังหวัด เพื่อหาผูถือครองทําการเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2556
โดยใชคอมพิวเตอรพกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ทั้งนี้สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง  ไดนําเสนอ
รายงานผลเบื้องตน  ซึ่งเปนสรุปผลขอมูลบางสวนไปแลว
สําหรับรายงานฉบับนี้  เปนรายงานผลฉบับสมบูรณที่สรุปผล
จากขอมูลทั้งหมดของจังหวัดลําปาง ดังนี้

1. ผูถือครองและเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร

จังหวัดลําปาง ประกอบดวย 13 อําเภอ มีผู ถือ
ครองทําการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสํามะโน (1 พฤษภาคม 2556)
93,031 ราย (รอยละ 33.7 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด)1/  มีเนื้อที่
ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 948,241 ไร (เฉลี่ย 10.2 ไร/ราย)

อําเภอเมืองลําปาง มีจํานวนผู ถือครองทํา
การเกษตรมากที่สุด คือ 12,352 ราย (รอยละ 13.3) และมี
เนื้อที่ถือครองทําการเกษตรมากที่สุดเชนกัน คือ 176,788 ไร
(รอยละ 18.7) รองลงมา คืออําเภอแมทะ 10,034 ราย และ
100,580 ไร (รอยละ 10.8 และ 10.6 ตามลําดับ ) สวน
อําเภอแมพริก มีผูถือครองทําการเกษตรนอยที่สุด 3,142 ราย
(รอยละ 3.4) และมีเนื้อที่ถือครองนอยที่สุดเชนกัน 30,044 ไร
(รอยละ 3.2)

เมื่อพิจารณาเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเฉลี่ย
พบวา  อําเภอเมืองลําปาง และอําเภอวังเหนือ มีเนื้อที่
ถือครองเฉลี่ยเทากัน 14.3 ไร รองลงมาคือ อําเภอแจหม
อําเภองาว และอําเภอแมเมาะ  (11.9 11.2 และ 11.1 ไร
ตามลําดับ) โดยอําเภอหางฉัตร มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยต่ําสุด
คือ 6.6 ไร

ตาราง 1 จํานวนผูถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร
รายอําเภอ พ.ศ. 2556

จํานวนผูถือครอง
(ราย)

เน้ือที่ถือครอง
( ไร)

เน้ือที่
ถือครอง

เฉลี่ยอําเภอ

จํานวน % จํานวน % (ไร)

รวม 93,031 100.0 948,241 100.0 10.2

  อําเภอเมืองลําปาง 12,352 13.3 176,788 18.7 14.3

  อําเภอแมเมาะ 4,640 5.0 51,525 5.4 11.1

  อําเภอเกาะคา 7,160 7.7 51,300 5.4 7.2
  อําเภอเสริมงาม 6,773 7.3 51,667 5.4 7.6

  อําเภองาว 9,378 10.1 105,186 11.1 11.2

  อําเภอแจหม 6,500 7.0 77,191 8.1 11.9

  อําเภอวังเหนือ 7,372 7.9 105,475 11.1 14.3

  อําเภอเถิน 8,319 8.9 70,748 7.5 8.5

  อําเภอแมพริก 3,142 3.4 30,044 3.2 9.6

  อําเภอแมทะ 10,034 10.8 100,580 10.6 10.0

  อําเภอสบปราบ 4,874 5.2 40,214 4.2 8.3

  อําเภอหางฉัตร 5,681 6.1 37,629 4.0 6.6

  อําเภอเมืองปาน 6,806 7.3 49,893 5.3 7.3

1/ครัวเรือนทั้งจังหวัดป 2556 มีจํานวน 275,994 ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ขอบขายสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 คือ การเพาะปลูกพืช  การเล้ียงปศุสัตว  การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในพ้ืนที่นํ้าจืด  และการทํานาเกลือสมุทร เพ่ือขาย   (รวมการปลูกขาวเพ่ือบริโภค  และการเล้ียง วัว ควาย เพ่ือใชงาน)

บทสรุปผูบริหาร
รายงานผลสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

1. ผูถือครองและเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร
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เมื่อพิจารณาในรอบ 10 ป ที่ผานมาจากป 2546
พบวา จํานวนผูถือครองทําการเกษตรลดลงจาก 103,126 เปน
93,031 ราย (รอยละ 9.8) ในขณะที่เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร
เพิ่มข้ึนจาก  723,531 เปน  948,241 ไร (รอยละ 31.1 )  โดย
มีเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเฉลี่ย คือ 7.0 และ 10.2 ไร
ตามลําดับ

แผนภูมิ 1  เปรียบเทียบจํานวนผูถือครอง และเน้ือที่
 ถือครองทําการเกษตร พ.ศ. 2536 - 2556

จากสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556  พบวา
ผูถือครองทําการเกษตร 93,031 ราย  สวนใหญ (รอยละ 96.9)
ทําการเพาะปลูกพืช ซึ่งในจํานวนนีม้ีการทําการเกษตรประเภท
อ่ืนรวมดวย (รอยละ 21.1) เชน เลี้ยงปศุสัตว หรือเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด

โดยผูถือครองทําการเกษตรประเภทเดียวมีมาก
ถึงรอยละ 78.9 คือ เพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว หรือเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืดอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งในแตละประเภท
เชน การปลูกพืช  อาจปลูกพืชหลายชนิด หรือเลี้ยงปศุสัตว
หลายชนิด เปนตน

สําหรับผูที่ทําเกษตร 2 ประเภทรวมกัน มีรอยละ
19.4 และทําการเกษตรตั้งแต 3 ประเภทข้ึนไป มีเพียง
รอยละ 1.7

แผนภูมิ 2 จํานวนผูถือครองทําการกษตร จําแนกตาม
ลักษณะการทําการเกษตร พ.ศ. 2556

ผู ถือครองทําการเกษตรของจังหวัดลําปาง
สวนใหญ (รอยละ 97.3) มีเนื้อที่ถือครองขนาดต่ํากวา 40 ไร
ซึ่งในจํานวนนี้รอยละ 47.5 เปนผูถือครองที่มีเนื้อที่ขนาด
ต่ํากวา 6 ไร สําหรับผูถือครองทําการเกษตรที่ถือครองเนื้อที่
ขนาดใหญ (140 ไรข้ึนไป) มีเพียงรอยละ 0.1 เทานั้น

แผนภูมิ 3 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม
ขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น พ.ศ. 2536 - 2556

หมายเหตุ : ลักษณะการทําเกษตร ตอบไดมากกวา 1 ประเภท
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3. ขนาดเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร2. ลักษณะการทําการเกษตร
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เพาะปลูกพืช เล้ียงปศุสัตว ประเภท
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ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญ (รอยละ 70.5)
ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองอยางเดียว  ผูถือครองฯ
รอยละ 16.7 ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองและทํา
การเกษตรในเนื้อที่ไมใชของตนเอง  สําหรับผูที่ทําการเกษตร
โดยไมมีเนื้อที่ ถือครองเปนของตนเองเลยมีรอยละ 12.8

แผนภูมิ 4 จํานวนผูถือครองทําการเกษตรที่มีที่ดิน
จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน
พ.ศ. 2556

จากเนื้อที่ ถือครองทําการเกษตรทั้ งจังหวัด
948,241 ไร พบวา เนื้อที่ (รอยละ 42.9) เปนที่ปลูกขาว
รองลงมาเปนที่ปลูกพืชไร (รอยละ 29.9) ปลูกพืชยืนตนและ
ไมผล/ที่ปลูกสวนปา (รอยละ 20.5)

จากการทําสํามะโนการเกษตรคร้ังนี้   พบวา
ในชวง 10 ปที่ผานมา  ที่ปลูกยางพารามีสัดสวนเพิ่มข้ึน
อยางชัดเจน แตสําหรับที่ปลูกขาว ที่ปลูกพืชยืนตนและไมผล/
สวนปา และทุงหญาเลี้ยงสัตวและที่อ่ืนๆ กลับมีสัดสวนลดลง

แผนภูมิ 5 เปรียบเทียบเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร
จําแนกตามการใชประโยชนที่ดิน
พ.ศ. 2536 – 2556

ผูถือครองทําการเกษตรที่ปลูกพืช สวนใหญ
(รอยละ 87.6) มีการใชปุย ซึ่งในจํานวนนี้เกือบทั้งหมด
(รอยละ 81.0) มีการใชปุยเคมี โดยมีผูใชปุยเคมีอยางเดียว
รอยละ 54.0 สวนที่ใชปุยอินทรียหรือใชปุยชีวภาพอยางเดียว
มีเพียงรอยละ 3.9 และ 1.2  ตามลําดับ

หากพิจารณาในชวงป 2546 ถึง 2556 พบวา
การใชปุยสูงข้ึนจากรอยละ 85.1 ในป 2546 เพิ่มเปนรอยละ
87.6 ในป 2556

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใชปุยเคมีเฉลี่ยตอไร
พบวา มีปริมาณการใชปุยเพิ่มมากข้ึนจาก 36.6 กก./ไร ใน
ป 2546 เปน 48.5 กก./ไร ในป 2556

4. ลักษณะการถือครองท่ีดิน

  5. เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม
การใชประโยชนท่ีดิน

ชประโยชนท่ีดิน

6. การใชปุย

ท่ีปลูกยางพารา

ท่ีปลูกพืชผัก สมุนไพร
และไมดอกไมประดับ

ท่ีปลูกขาว

ท่ีปลูกพืชไร

ท่ีปลูกพืชยืนตนและไมผล/
ท่ีปลูกสวนปา

ท่ีทํานาเกลือสมุทร

ทุงหญาเล้ียงสัตว และท่ีอ่ืน ๆ
(ท่ีปลูกบาน ปา ท่ีรกรางวางเปลา
ท่ีเล้ียงสัตว (คอกสัตว)

ท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในพื้นท่ีนํ้าจืด)

รอยละ

6.4
1.9
20.0

13.5
0.1

58.1

8.7
2.1
16.2

23.4
0.1

49.5

2.91.6

29.9

20.5

2.2

42.9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2536 2546 2556

70.5%

12.8%

16.7%
93,031ราย
ผูถือครอง

ทําการเกษตร
ในเน้ือท่ีไมใชของตนเอง

    ทําการเกษตร
       ในเน้ือท่ีของตนเอง
      และไมใชของตนเอง

ทําการเกษตร
ในเน้ือท่ีของตนเอง
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ตาราง 2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม
การใชปุย พ.ศ. 2536 - 2556

ผูถือครองทําการเกษตรที่ เปนบุคคลธรรมดา
เปนชายมากกวาหญิง คือ เปนชายรอยละ 72.2 และหญิง
รอยละ 27.8 โดยจะเห็นวาแนวโนมของผูถือครองที่เปนชาย
มีสัดสวนลดลงจากป 2546–2556 เปนรอยละ79.2 และ 72.2
ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุ พบวา   ผูถือครอง
สวนใหญมีอายุ 45 ปข้ึนไปโดยผูถือครองในชวงอายุ 45-64 ป
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 49.0 ในป 2546 เปนรอยละ
64.2 ในป 2556 และกลุมผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไป ก็มีแนวโนม
เพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน จากรอยละ 15.5 เปนรอยละ 20.2

แผนภูมิ 6 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม
เพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2536 – 2556

จังหวัดลําปาง มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น  307,341 คน  คิดเปนรอยละ
40.7 ของประชากรทั้งจังหวัด2/ โดยเปนชายมากกวาหญิง
คือรอยละ 51.3 และ 48.7 ตามลําดับ มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 3.3 คน ลดลงจากป 2546 ซึ่งมี 3.6 คน

เมื ่อพิจารณาจํานวนสมาชิกตามกลุ มอายุ
พบวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่มีอายุ 45  ปขึ้นไป
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 35.7 ในป 2546 เปนรอยละ
51.9 ในป 2556

7. ลักษณะทางดานประชากรและการทํางาน

* สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 และ 2546 ไมมีขอถามเกี่ยวกับการใชปุยชีวภาพ

รายการ 2536 2546 2556

1. จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช 102,393 99,178 90,038
(100%) (100%) (100%)

ไมใชปุย 23,219 14,859 11,167
(22.7) (15.0) (12.4)

ใชปุย 79,174 84,361 78,871
(77.3) (85.1) (87.6)

ปุยเคมี 32,610 53,457 48,587
(31.8) (53.9) (53.9)

ปุยอินทรีย 11,577 5,052 3,474
(11.3) (5.1) (3.9)

ปุยชีวภาพ * * 1,086
(1.2)

ปุยเคมี และปุยอนิทรีย 34,987 25,875 12,846
(34.2) (26.1) (14.3)

ปุยเคมี และปุยชีวภาพ * * 3,722
(4.1)

ปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ * * 1,337
(1.5)

ปุยเคมี ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ * * 7,820
(8.6)

2. เนื้อท่ีเพาะปลูกท่ีใสปุยเคมี (ไร) 385,107 442,822 734,161
3. ปริมาณปุยเคมีท่ีใช (1,000 กก.) 13,442 16,216 35,585

เฉล่ียตอไร (กก.) 34.9 36.6 48.5

91.0

9.0

79.2

20.8

72.2

27.8

0
20
40
60
80

100

ชาย
หญิง

ป
2546 25562536

ผูถือครองทําการเกษตร
(รอยละ)

รายการ 2536 2546 2556

จํานวนผูถือครองทําการเกษตร 402,726 102,977 92,983
จําแนกตามหมวดอายุ (100.0) (100.0) (100.0)

ต่ํากวา    25 ป 143,437 437 228
(35.6) (0.4) (0.2)

25 –    34 ป 78,834 9,421 2,357
(19.6) (9.1) (2.5)

35 –    44 ป 69,512 26,688 11,963
(17.3) (25.9) (12.9)

45 –    54 ป 44,415 32,061 30,419
(11.0) (31.1) (32.7)

55 –    64 ป 39,092 18,408 29,236
(9.7) (17.9) (31.5)

            65 ปข้ึนไป 27,436 15,962 18,780
(6.8) (15.5) (20.2)

2/ประชากรทั้งจังหวัดในป 2556 มีจํานวน 754,862 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
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ตาราง 3 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร
จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2556

โดยลักษณะการทํางานของสมาชิกในครัวเรือนทีม่ี
อายุ 10 ปข้ึนไป สวนใหญ (รอยละ 85.1) ทํางานเชิงเศรษฐกิจ
โดยเปนผูที่ทํางานเกษตรในที่ถือครองมากถึงรอยละ 72.3 ซึ่ง
ในจํานวนนี้มีผูที่ทํางานเกษตรในที่ถือครองอยางเดียวรอยละ
36.7  ทํางานเกษตรในที่ถือครอง และทํางานอ่ืนดวยรอยละ
35.6 ขณะที่ผูที่ไมไดทํางานเกษตรในที่ถือครองเลยมีเพียง
รอยละ 12.8

ตาราง 4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครอง ทําการเกษตร
จําแนกตามลักษณะการทํางาน พ.ศ.2536 - 2556

ในชวง 10 ปที่ผานมา  ผูถือครองทําการเกษตร
สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงข้ึน กลาวคือ ผูถือครองฯ ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีสัดสวนเพิ่มข้ึน 2 เทา (รอยละ 0.9
เปนรอยละ 1.8)

สําหรับระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
และ ปวช./ปวส.ฯ  ก็เพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน  (รอยละ 61.0 เปน
รอยละ 65.4 รอยละ 8.4  เปนรอยละ 14.5 และรอยละ 1.3
เปนรอยละ 2.1ตามลําดับ)ในขณะที่สัดสวนของผูถือครองฯ ที่
สําเร็จต่ํากวาประถมศึกษากลับลดลง (รอยละ 20.2 เปนรอยละ
10.4) และผูที่ไมมีการศึกษาก็ลดลงเชนเดียวกัน ( รอยละ 8.0
เปนรอยละ 5.5)

8.การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร

รายการ 2536 2546 2556

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท้ังส้ิน 402,726 370,206 307,341
 (ไมรวมบริษัทฯ) (100.0) (100.0) (100.0)

เฉล่ียตอครัวเรือน 3.8 3.6 3.3
จําแนกตามเพศ

ชาย 204,099 190,606 157,761
(50.7) (51.5) (51.3)

หญิง 198,627 179,600 149,580
(49.3) (48.5) (48.7)

จําแนกตามหมวดอายุ
ต่ํากวา    25 ป 143,437 99,656 63,302

(35.6) (26.9) (20.6)
                  25 –    34 ป 78,834 66,208 34,862

(19.6) (17.9) (11.3)
                  35 –    44 ป 69,512 72,261 49,776

(17.3) (19.5) (16.2)
             45 –    54 ป 44,415 63,298 67,166

(11.0) (17.1) (21.9)
                  55 –    64 ป 39,092 33,744 55,277

(9.7) (9.1) (18.0)
                  65 ปข้ึนไป 27,436 35,039 36,958

(6.8) (9.5) (12.0)

รายการ 2536 2546 2556

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอาย1ุ0 ปข้ึนไป 339,907 342,408 293,631
(100.0) (100.0) (100.0)

จําแนกตามลักษณะการทํางาน
ทํางานเชิงเศรษฐกิจ 300,667 281,286 249,838

(88.5) (82.1) (85.1)
ทํางานเกษตรในท่ีถือครองอยางเดียว 144,974 124,024 107,704

(42.7) (36.2) (36.7)
ทํางานเกษตรในท่ีถือครองเปนหลัก 65,722 61,888 48,981

และทํางานอื่นดวย (19.3) (18.1) (16.7)
ทํางานอื่นเปนหลักและทํางานเกษตร 67,558 72,804 55,532

ในท่ีถือครองดวย (19.9) (21.2) (18.9)
ทํางานอื่นเปนหลัก 22,413 22,569 37,620
    (ไมทํางานเกษตรในท่ีถือครอง) (6.6) (6.6) (12.8)

ไมทํางานเชิงเศรษฐกิจ 39,240 61,121 43,793
(11.5) (17.9) (14.9)



xii

แผนภู มิ 7 การศึ กษาของผู ถื อครองทํ าการเกษตร
พ.ศ. 2546 - 2556

ผูถือครองทําการเกษตร (รอยละ 37.7)  มีรายได
ของครัวเรือนมาจากการทําการเกษตรอยางเดียว ซึ่งมีสัดสวน
เพิ่มข้ึนจาก ป 2546  (จากรอยละ 14.3 เปนรอยละ 37.7)
ขณะที่ผูมีรายไดจากการทําการเกษตรและจากแหลงอ่ืน มี
รอยละ 62.3

ตาราง 5 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม
แหลงที่มาของรายไดของครัวเรือน
พ.ศ. 2536 - 2556

โดยผูถือครองทําการเกษตร  มีรายไดจากผลผลิต
ทางการเกษตร อยูในชวง 20,001 – 50,000 บาท มากที่สุด
(รอยละ 30.3) รองลงมาคือ รายได 50,001 - 100,000
และ 10,001 - 20,000 บาท (รอยละ 20.4 และ 17.8 ตามลําดับ)
โดยสัดสวนผูมีรายไดตั้งแต  100,001  บาทข้ึนไป เพิ่มข้ึนจาก
ป 2546 รอยละ 9.8

แผนภูมิ 8 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามรายได
จากผลผลิติทางการเกษตร  พ.ศ. 2536 - 2556

เมื่อพิจารณาหนี้สินของครัวเรือนผู ถือครอง
พบวาผูถือครองฯ รอยละ 40.5 มีหนี้สิน  ซึ่งในจํานวนนี้
มีหนี้สินเพื่อการเกษตร (รอยละ 34.1) โดยคิดเปนหนี้สินเฉลี่ย
99,564 บาทตอครัวเรือนที่เปนหนี้เพื่อการเกษตร ซึ่งสวนใหญ
(รอยละ 76.8) กูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร

แผนภูมิ 9 หน้ีสินของครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร
พ.ศ. 2556

9. รายไดและหน้ีสินของครัวเรือน

ขอมูลจากตารางสถิติ
ตาราง 16.3

* สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 ไมมีขอถามเกี่ยวกับแหลงท่ีมาของลูกจางประจํา

3/ ขอมูลจํานวนผูถือครองที่รายงานแหลงที่มาของรายไดจากแหลงอ่ืน ป 2536 และ2546 รวมขอมูลจากเกษตรและแหลงอ่ืนพอๆกัน ไวดวย

รายการ 2536 2546 2556

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังส้ิน 104,962 102,977 92,983
  (ไมรวมบริษัทฯ) (100%) (100%) (100%)

แหลงท่ีมาของรายไดของครัวเรือน

จากการเกษตรอยางเดียว 29,496 14,748 35,066

(28.1) (14.3) (37.7)

จากการเกษตรและจากแหลงอื่น 75,466 88,230 57,917

(71.9) (85.7) (62.3)

สวนใหญจากการเกษตร 24,309 28,245 18,486

(23.2) (27.5) (19.9)

สวนใหญจากการรับจางทํางานเกษตร 3,070 4,263 5,294

(2.9) (4.1) (5.7)

สวนใหญจากแหลงอื่น 48,0873/ 55,7223/ 34,137

(45.8) (64.1) (36.7) 7.0 %
8.0 %
6.1 %

76.8%

ธกส.(ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร
ธนาคารอ่ืนๆ / สถาบัน
การเงิน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร

กองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ
หนวยราชการอ่ืนๆ  เชน
กชก. คชก. (0.8%)
แหลงเงินกูนอกระบบ
(1.3%)

ผูถือครอง
92,983 ราย

5.3 %
หน้ีสินนอก
การเกษตร

1.1 %
หน้ีสินเพ่ือการเกษตร
และนอกการเกษตร

การเปนหน้ึ

จํานวนหน้ีสินเฉล่ีย
ตอผูถือครองท่ีเปนหน้ีเพ่ือการเกษตร

99,564 บาท

34.1 %
หน้ีสินเพ่ือ
การเกษตร

59.5 %
ไมมีหน้ีสิน

61.0
65.3

55
60
65
70 ปริญญาตรีหรือสูงกวา

ปวช. /ปวส. / ฝกหัด
ครู (รวมอนุปริญญาทุก
มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ตํ่ากวาประถมศึกษา

การศึกษาอ่ืนๆ

ไมมีการศึกษา

รอยละ

8.4

1.80.9 2.11.3

14.5
20.2

10.4

0.40.2
5.58.0

0
5

10
15
20
25

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2556

4.3

57.0
41.9

22.7

25.4

13.6
21.9

30.3

3.0 11.2

4.72.9
16.0

17.8

4.7

20.4

1.40.8

0
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40

60

80

100

2536 2546 2556

100,001 บาทขึ้นไป

50,001 - 100,000 บาท

20,001 - 50,000 บาท

10,001 - 20,000 บาท

ต่ํากวา 10,000 บาท

ยังไมมีผลผลิตจากการเกษตร

รอยละ
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ผูถือครองทําการเกษตรของจังหวัดลําปาง รอยละ
46.3  มีการจางลูกจางทํางานเกษตร  โดยผูถือครองมีการจาง
ลูกจางชั่วคราวอยางเดียว รอยละ 46.0 ที่มีการจางทั้ง
ลูกจางประจําและชั่วคราว รอยละ 0.2 สวนที่จางลูกจางประจํา
อยางเดียว รอยละ 0.1 สําหรับลูกจางประจําในป 2556 มี
จํานวนทั้งสิ้น 2,922  คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนลูกจางที่เปน
คนไทย รอยละ 99.5

ผูถือครองมีแนวโนมการจางลูกจางประจําทํางาน
เกษตรในที่ถือครองลดลง  โดยจะเห็นวาในชวง 2546 – 2556
จํานวนลูกจางประจําลดลง จาก 7,571 คน เปน 2,922 คน

10. การจางลูกจางทํางานเกษตร

*สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 ไมมีขอถามเกี่ยวกับเพศ และแหลงที่มาของลูกจางประจํา

รายการ 2536 2546 2556

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังส้ิน 105,034 103,118 93,035
(100%) (100%) (100%)

ไมจางลูกจางทําการเกษตร 65,690 67,409 49,957
(62.6) (65.4) (53.7)

จางลูกจางทําการเกษตร 39,344 35,709 43,079
(37.4) (34.6) (46.3)

จางลูกจางประจํา 356 335 127
(0.3) (0.3) (0.1)

จางลูกจางช่ัวคราว 38,295 34,716 42,781
(36.4) (33.7) (46.0)

จางลูกจางประจําและช่ัวคราว 693 658 171
(0.7) (0.6) (0.2)

จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร * 7,571 2,922
(100%) (100%)

เพศ
ชาย * 3,255 1,337

(43.0) (45.8)

หญิง * 4,316 1,585
(57.0) (54.2)

แหลงท่ีมาของลูกจางประจํา
คนไทย * 7,458 2,906

(98.5) (99.5)

คนตางดาว * 113 16
(1.5) (0.5)

ตาราง 6 การจางลูกจางทํางานเกษตร พ.ศ. 2536 - 2556



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 Lampang collected data in
fieldwork involved by 227 agricultural volunteers at
village level and the 43 agricultural extension
officers at tumbon level and the NSO provincial
staff for interviewing all household in Lampang 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 Lampang reported the summary of some data
already. For this report, the result is a complete
summary of all of the Lampang Province. The
findings are as following.

Lampang composed thirteen districts. As
of the census day (1st May 2013), Lampang had totally
93,031 of agricultural holdings, which was accounted for
33.7 percent of total households of the province.1/ The
total area of holdings was 948,241 rais or averagely 10.2
rais per holding.

The majority of agricultural holdings,
12,352 members (13.3%), located in Amphoe
Mueang Lampang which also had the biggest area
of holdings for 176,788 rais (18.7%). The Amphoe
Mae Tha was the second in the number of holdings
and area of holdings, for 10,034 members and
100,580 rais (10.8% and 10.6% respectively).
Amphoe Mae Phrik had the least number of holdings

for 3,142 members (3.4%) and had the least area of
holdings for 30,044 rais (3.2%).

Considering to the average area of
holdings, it was found that that Amphoe Mueang
Lampang and Amphoe Wang Nua had the average
area of holding (14.3 rais), followed by Amphoe
Chaw Hom, Amphoe Ngao and Amphoe Mae Mo (11.9
11.2 and 11.1 rais respectively). While Amphoe Hang
Chat had the lowest of the average area of holding
was  6.6 rais.

Table1 Number and area of Holdings by amphoe
(2013)

Table 1 Number and area of holdings by amphoe
(2013)

Considering changes of agricultural holding
during the past 10 years,  the numbe r of  holdings
decreased from 103,126 to 93,031 members (9.8%)
While the area of holdings increased from 723,531
to 948,241 rais (31.1%), the average area of holdings
was 7.0 and 10.2 rais, respectively.

1. Number and area of holdings

Executive Summary
the 2013 Agricultural Census

1/ In 2013, total households in Lampang Province is  275,994 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)

Number of
holdings Area of holdings Average

( case) (rai) area
of

holding

Amphoe

number % number %  (rai)
Tatol 93,031 100.0 948,241 100.0 10.2

Amphoe Mueang Lampang 12,352 13.3 176,788 18.7 14.3

Amphoe Mae Mo 4,640 5.0 51,525 5.4 11.1

Amphoe Ko Kha 7,160 7.7 51,300 5.4 7.2

Amphoe Some Ngam 6,773 7.3 51,667 5.4 7.6

Amphoe Ngao 9,378 10.1 105,186 11.1 11.2

Amphoe Chae Hom 6,500 7.0 77,191 8.1 11.9

Amphoe Wang Nua 7,372 7.9 105,475 11.1 14.3

Amphoe Thoen 8,319 8.9 70,748 7.5 8.5

Amphoe Mae Phrik 3,142 3.4 30,044 3.2 9.6

Amphoe Mae Tha 10,034 10.8 100,580 10.6 10.0

Amphoe Sop Prap 4,874 5.2 40,214 4.2 8.3

Amphoe Hang Chat 5,681 6.1 37,629 4.0 6.6

Amphoe Muang Pan 6,806 7.3 49,893 5.3 7.3
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Cultivating crops

Rearing livestock

freshwater culture

78.9% 19.4%
Number of
holdings

93,031ราย

Single
agricutural
activity.

Two-type
activity.

1.7%
Three-type

and above activity.

76.0%

2.8%

0.1%

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

5.  ลักษณะการทําการเกษตร

The Agricultural Census in 2013, it was
found that the most of agricultural holdings 93,031
members (96.9%) was cultivating crops. Of this number,
about 21.1 percent was also operated with the other
type agricultural activities such as livestock, freshwater
culture.

The census result also showed that 78.9
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 19.4 percent, while the holdings
of three types and above of agricultural activity was
found only 1.7 percent.

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

Most of agricultural holdings (97.3%) had an
area of holding less than 40 rais, which of this number
47.5 percent was of agricultural holdings having
area under 6 rais. There was only 0.1 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)

3. Size of total area of holding

2. Type of agricultural activity

Note : respondents can answer  more than one type of agricultural activity.
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The majority of holdings operated solely
under own land (70.5%). About 16.7 percent was
the holdings operated under own land and other
land. The rest 12.8 percent was the holdings
operated under other land.

Figure 4 Number  of  holdings  with land by land
tenure and documentary of right (2013)

From the total area of holdings, 948,241
rais, it was found that the area under rice (42.9%)
followed  by field crop (29.9%) permanent crops /
forest (20.5%).

The result of this Agricultural Census has
revealed that during the past 10 years, the area of
para rubber grew significantly. In contrast, the area
under rice, 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 (87.6%)
used fertilizer. Most of them (81.0%) used inorganic
fertilizers, of which the holdings using  inorganic fertilizers
only was 54.0 percent, while used organic only 3.9
percent and used bio only 1.2 percent.

Considering the fertilizer use from 2003
to 2013, it was found that holdings used fertilizer
increasingly from 85.1 percent in 2003 to 87.6
percent in 2013.

In regard to the average number of using
inorganic fertilizer per rai, it was found that its use
fertilizer increasingly from 36.6 kg. per rai in 2003
to 48.5 kg. per rai in 2013.

4. Land tenure and documentary of right

5. Area of holding by land use

6. Fertilizer

Rice

Vegetable crop/Herb/
Flower and
ornamental plant

Permanent crop/forest

Field crop

Para rubber
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70.5%
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93,031 case

Number of
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Operate under
others

   Operate under
    own land and

    others

Operate under
owned land
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Table 2  Number of holdings by using fertilizer
            (1993 – 2013)

The 2013 census result showed that 72.2
percent of private agricultural holders were male, and
the rest 27.8 percent were female. During 2003 to
2013, the proportion of male holders decreased from
79.2 percent to 72.2 percent respectively.

Considering by age of holder, it was found
that the proportion of the holders aged 45 years and
above, 45 – 64 year increased from 49.0 percent in
2003 to 64.2 percent in 2013. It was also observed the
increase for the proportion of the holders aged
65 years and above from 15.5 percent to 20.2 percent.

Figure 6 Number of holders by sex and age group
 (1993 – 2013)

Concerning members  of  agricultural
households in Lampang Province, they were totally
307,341 members, which was accounted for 40.7
percent2/ of the whole population  of Lampang.
The proportion of male members was found a little
higher than female members, 51.3 percent and 48.7
percent respectively. The household size was
averagely 3.3, which decreased from 3.6 in year
2003.

Considering by age of members, it was
discovered that the group of members aged 45
years and above increased from 35.7 percent in
2003 to 51.9 percent in 2013.

7. Demographic characteristics and
    activity status

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

2/ In 2013, total population in Lampang Province is 754,862 persons.( from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior)

91.0

9.0

79.2

20.8

72.2

27.8

0
20
40
60
80

100

Male
Female

Year

2003 20131993

Number of holders (Excluding corporation)
(Percentage)

Item 1993 2003 2013

Total number of holders 402,726 102,977 92,983
by age group (100.0) (100.0) (100.0)

Under    25  years 143,437 437 228
(35.6) (0.4) (0.2)

25 –    34  years 78,834 9,421 2,357
(19.6) (9.1) (2.5)

35 –    44  years 69,512 26,688 11,963
(17.3) (25.9) (12.9)

45 –    54  years 44,415 32,061 30,419
(11.0) (31.1) (32.7)

55 –    64  years 39,092 18,408 29,236
(9.7) (17.9) (31.5)

     65    years and over 27,436 15,962 18,780
(6.8) (15.5) (20.2)

.

Item 1993 2003 2013

1. Number of holdings with crop 102,393 99,178 90,038
(100%) (100%) (100%)

      Not using fertilizer 23,219 14,859 11,167
(22.7) (15.0) (12.4)

       Use fertilizer 79,174 84,361 78,871
(77.3) (85.1) (87.6)

            Inorganic 32,610 53,457 48,587
(31.8) (53.9) (94.6)

            organic 11,577 5,052 3,474
(11.3) (5.1) (3.9)

            Bio * * 1,086
(1.2)

            Inorganic and organic 34,987 25,875 12,846
(34.2) (26.1) (14.3)

            Inorganic and Bio * * 3,722
(4.1)

            Bio and Inorganic * * 1,337
(1.5)

            Inorganic , organic and Bio * * 7,820
(8.7)

2. Area treated inorganic fertilizer (rai) 385,107 442,822 734,161
3. Quantity use inorganic fertilizer (1,000
kg.) 13,442 16,216 35,585

       Average per rai (kg.) 34.9 36.6 48.5
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Table 3 Number of holder’s household members
by sex and age group (2013)

Most of the members aged 10 years and
above (85.1%) engaged the economically activities.
It was found that 72.3 percent of the members
aged 10 years and above engaged with agricultural
activity in their holding. Of this number, 36.7 percent
engaged with agricultural activity in their holding
alone, 35.6 percent engaged with agricultural
activity in their holding and other work. It was
discovered that 12.8 percent was the members not
having engaged with agricultural activity in their
holding.

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

Comparing the census result between 2003
and 2013, it was showed that the proportion of
holders with bachelor degree  had increased (0.9%
and 1.8%, respectively).

For the proportion of holders with elementary
education level secondary education level and
vocational degree, were also increase  (from 61.0%
to 65.4% from 8.4% to 14.5% and from 1.3% to
2.1% respectively). However, the proportions of
holders with primary education level had decreased
(from 20.2% to 10.4%). The same pattern was also
for the holders who had no schooling, which was
decrease from 8.0 percent to 5.5 percent.

8. Education level of the holders

Item 1993 2003 2013

Total number of holder's household 402,726 370,206 307,341
member (Excluding corporation) (100.0) (100.0) (100.0)
                  Average per household 3.8 3.6 3.3
   By sex
                  Male 204,099 190,606 157,761

(50.7) (51.5) (51.3)
                  Female 198,627 179,600 149,580

(49.3) (48.5) (48.7)
   By age group
                  Under    25  years 143,437 99,656 63,302

(35.6) (26.9) (20.6)
                  25 –    34  years 78,834 66,208 34,862

(19.6) (17.9) (11.3)
                  35 –    44  years 69,512 72,261 49,776

(17.3) (19.5) (16.2)
                  45 –    54  years 44,415 63,298 67,166

(11.0) (17.1) (21.9)
                  55 –    64  years 39,092 33,744 55,277

(9.7) (9.1) (18.0)
                  65    years and over 27,436 35,039 36,958

(6.8) (9.5) (12.0)

Item 1993 2003 2013

Number of holder's household member 339,907 342,408 293,631
10 years of age and over (100.0) (100.0) (100.0)
By activity  status

Economically active 300,667 281,286 249,838
(88.5) (82.1) (85.1)

Engaged in agricultural work on 144,974 124,024 107,704
the holding only (42.7) (36.2) (55.5)

Mainly engaged in agricultural 65,722 61,888 48,981
work on the holding (19.3) (18.1) (16.7)
and other works

Mainly engaged in other works 67,558 72,804 55,532
and in agricultural work (19.9) (21.2) (18.9)
on the holding

Mainly engaged in other works 22,413 22,569 37,620
(Not engaged  in agricultural (6.6) (6.6) (12.8)
work on the holding)

Not economically active 39,240 61,121 43,793
(11.5) (17.9) (14.9)
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Figure 7   Education of holders (2003 – 2013)

10. รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร

It was found that most of holder’s
(37.7%) household earned income from agricultural
activity alone, which was increased more than a
double from 2003 (from 14.3% to 37.7%), while the
rest of 62.3 percent were those who earned income
from both agricultural activity and other sources.

Table 5 Number of holders by household income
(1993 – 2013)

It was discovered that the proportion of
the holders who earned income from agricultural
products for 20,001 – 50,000 baht (30.3%). This was
followed by those for 50,0001 – 100,000 baht and
those for 10,001 – 20,000 baht (20.4% and 17.8%
respectively). It is noticed that for 100,001 baht and
over had increased 9.8 percent from 2003.

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

According to debt of household, there
were 40.5% of the holders being in debt. The
amount of debt for agriculture was 34.1%. The
average per household in debt was 99,564 baht.
Most of debt (76.8%) borrowed from Bank for
agriculture and agricultural cooperative.

Figure 9 Dept of household (2013)

9. Income and debt of holder’s household

Item 1993 2003 2013

Total number of holders 104,962 102,977 92,983
  (Excluding corporation) (100%) (100%) (100%)
  By source of household income

          Agriculture only 29,496 14,748 35,066

(28.1) (14.3) (37.7)

          Agriculture and others sources 75,466 88,230 57,917

(71.9) (85.7) (62.3)

                Mainly from agriculture 24,309 28,245 18,486

(23.2) (27.5) (19.9)

                Mainly from being 3,070 4,263 5,294
                    agricultural worker (2.9) (4.1) (5.7)

                Mainly from other sources 48,0873/ 55,7223/ 34,137
(45.8) (64.1) (36.7)

3/ Number of holdings  reported the income’s sources from other sources, year 1993 and 2003 included equally information from agriculture and other sources.
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There were 46.3  percent of  the total
holdings  employed agricultural workers, of which
46.0 percent was the percentage of employment
only occasional  basis and  0.1  percent was the
percentage of employment  only on permanent
basis. The holdings  with  the employment  of
both occasional  basis  and  permanent  basis  were
0.2  percent. The number of permanent workers for
agriculture in 2013 was 2,922 persons. Of this
number, 99.5 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 from 7,571 workers to 2,922
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 105,034 103,118 93,035
(100%) (100%) (100%)

Not employ agriculture workers 65,690 67,409 49,957
(62.6) (65.4) (53.7)

employ agriculture workers 39,344 35,709 43,079
(37.4) (34.6) (46.3)

              Permanent workers 356 335 127
(0.3) (0.3) (0.1)

              Occasional workers 38,295 34,716 42,781
(36.4) (33.7) (46.0)

              Permanent and 693 658 171
                  Occasional workers (0.7) (0.6) (0.2)
Number of permanet workers 7,571 2,922

(100%) (100%) (100%)
By sex

              Male * 3,255 1,337
(43.0) (45.8)

              Female * 4,316 1,585
(57.0) (54.2)

By source of workers
              Thai * 7,458 2,906

(98.5) (99.5)
              Foreigner * 113 16

(1.5) (0.5)



ผูถือครองทําการเกษตร เนื้อท่ีถือครองเฉลี่ย (ตอ)
ท้ังจังหวัด 93,031 ราย    อ.งาว 11.2 ไร

อ.เมืองลําปาง 12,352 ราย (13.3%)    อ.แจหม 11.9 ไร
อ.แมเมาะ 4,640 ราย (5.0%) อ.วังเหนือ 14.3 ไร
อ.เกาะคา 7,160 ราย (7.7%) อ.เถิน 8.5 ไร
อ.เสริมงาม 6,773 ราย (7.3%) อ.แมพริก 9.6 ไร
อ.งาว 9,378 ราย (10.1%) อ.แมทะ 10.0 ไร
อ.แจหม 6,500 ราย (7.0%) อ.สบปราบ 8.3 ไร
อ.วังเหนือ 7,372 ราย (7.9%) อ.หางฉัตร 6.6 ไร
อ.เถิน 8,319 ราย (8.9%) อ.เมืองปาน 7.3 ไร
อ.แมพริก 3,142 ราย (3.4%)
อ.แมทะ 10,034 ราย (10.8%) ลักษณะการทําเกษตร1/  (จํานวนผูถือครอง)
อ.สบปราบ 4,874 ราย (5.2%) เพาะปลูกพืช 90,186 ราย (96.9%)
อ.หางฉัตร 5,681 ราย (6.1%) เลี้ยงปศุสัตว 20,542 ราย (22.1%)
อ.เมืองปาน 6,806 ราย (7.3%) เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 3,475 ราย (3.7%)

เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร
ท้ังจังหวัด 948,241 ไร จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร

อ.เมืองลําปาง 176,788 ไร (18.6%) ท้ังจังหวัด 307,341 ราย
อ.แมเมาะ 51,525 ไร (5.4%) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร อายุ 10 ปขึ้นไป
อ.เกาะคา 51,300 ไร (5.4%) ท้ังจังหวัด 293,631 ราย
อ.เสริมงาม 51,667 ไร (5.4%) ลูกจางทํางานเกษตร
อ.งาว 105,186 ไร (11.1%) จํานวนลูกจางประจําท้ังสิ้น 2,922 คน
อ.แจหม 77,191 ไร (8.1%)        คนไทย 2,906 คน (99.5%)
อ.วังเหนือ 105,475 ไร (11.1%)        คนตางดาว 16 คน (0.5%)
อ.เถิน 70,748 ไร (7.5%)
อ.แมพริก 30,044 ไร (3.2%) การศึกษาผูถือครองทําการเกษตร
อ.แมทะ 100,580 ไร (10.6%) รวมท้ังสิ้น 92,983 ราย
อ.สบปราบ 40,214 ไร (4.2%) ปริญญาตรีหรือสูงกวา 1,690 ราย (1.8%)
อ.หางฉัตร 37,629 ไร (4.0%)          ปวช./ปวส./ฝกหัดครู ( รวมอนุปริญญาทุกสาขา)
อ.เมืองปาน 49,893 ไร (5.3%) 1,916 ราย (2.1%)

เนื้อท่ีถือครองเฉลี่ย มัธยมศึกษา 13,491 ราย (14.5%)
ท้ังจังหวัด 10.2 ไร ประถมศึกษา 60,758 ราย (65.4%)

อ.เมืองลําปาง 14.3 ไร ต่ํากวาประถมศึกษา 9,634 ราย (10.4%)
อ.แมเมาะ 11.1 ไร การศึกษาอ่ืน 343 ราย (0.3%)
อ.เกาะคา 7.2 ไร ไมมีการศึกษา 5,151 ราย (5.5%)
อ.เสริมงาม 7.6 ไร

การทําเกษตร

สรุปประเด็นเดน

1/ ลักษณะการทําเกษตร  ตอบไดมากกวา 1 ประเภท



รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร จํานวนเงินท่ีเปนหนี้เพ่ือการเกษตรจําแนกตามแหลงเงินกู (ลานบาท)
รวมท้ังสิ้น 92,983 ราย รวมท้ังสิ้น 3,261

100,001 บาทข้ึนไป 10,450 ราย (11.2%) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 2,505 (76.8%) เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพารา
50,001 – 100,000 บาท 18,990 ราย (20.4%) ธนาคารอ่ืนๆ/ สถาบันการเงิน 198 (6.1%)
20,001 – 50,000 บาท 28,154 ราย (30.3%) สหกรณ/กลุมเกษตรกร 260 (8.0%)
10,001 – 20,000 บาท 16,518 ราย (17.8%) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 230 (7.0%)
ต่ํากวา 10,000 บาท 14,871 ราย (16.0%) หนวยราชการอ่ืนๆ 26 (0.8%)
ยังไมมีผลผลิตจากการเกษตร 4,001 ราย (4.3%) แหลงเงินกูนอกระบบ 43 (1.3%)

แหลงท่ีมาของรายได
รวมท้ังสิ้น 92,983 ราย

         จากการเกษตรอยางเดียว 35,066 ราย (37.7%)
จากการเกษตรและจากแหลงอ่ืน 57,917 ราย (62.3%) จํานวนผูถือครองท่ีปลูกขาว 78,372 ราย
สวนใหญจากผลผลิตทางการเกษตร   18,486 ราย (19.9%)
สวนใหญจากการรับจางทํางานเกษตร 5,294 ราย (5.7%) เนื้อท่ีเพาะปลูกขาว 422,136 ไร

         สวนใหญจากแหลงอ่ืน 34,137 ราย (36.7%)
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 418,385 ไร

หนี้สินเพ่ือการเกษตร
จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการเปนหน้ี 92,983 ราย ผลผลิตขาว 235,322 1,000 กก.

ไมมีหน้ีสิน 55,314 ราย (59.5%)
มีหน้ีสิน 37,669 ราย (40.5%) ผลผลิตเฉลี่ย 562.5 กก./ไร

เพ่ือการเกษตร 31,695 ราย (34.1%)
นอกการเกษตร 4,915 ราย (5.3%)
เพ่ือการเกษตรและนอกการเกษตร 1,059 ราย (1.1%)

จํานวนเงินท่ีเปนหน้ีเพ่ือการเกษตร 3,261 ลานบาท จํานวนผูถือครองท่ีปลูกยางพารา 1,409 ราย
หน้ีสินเฉลี่ยตอผูถือครองท่ีเปนหน้ี 99,564 บาท

เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพารา 19,748 ไร

รายไดและหนี้สินของครัวเรือน
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Number of holdings  Average area of holding (contd.)
Total 93,031 cases Amphoe Ngao 11.2 Rais

Amphoe Mueang Lampang 12,352 cases (13.3%) Amphoe Chae Hom 11.9 Rais
Amphoe Mae Mo 4,640 cases (5.0%) Amphoe Wang Nua 14.3 Rais
Amphoe Ko Kha 7,160 cases (7.7%) Amphoe Thoen 8.5 Rais
Amphoe Some Ngam 6,773 cases (7.3%) Amphoe Mae Phrik 9.6 Rais
Amphoe Ngao 9,378 cases (10.1%) Amphoe Mae Tha 10.0 Rais
Amphoe Chae Hom 6,500 cases (7.0%) Amphoe Sop Prap 8.3 Rais
Amphoe Wang Nua 7,372 cases (7.9%) Amphoe Hang Chat 6.6 Rais
Amphoe Thoen 8,319 cases (8.9%) Amphoe Mueang Pan 7.3 Rais
Amphoe Mae Phrik 3,142 cases (3.4%)
Amphoe Mae Tha 10,034 cases (10.8%) Activity of agriculture1/ (Number of holdings)
Amphoe Sop Prap 4,874 cases (5.2%) Cultivating crops 90,186 cases (96.9%)
Amphoe Hang Chat 5,681 cases (6.1%) Rearing livestock 20,542 cases (22.1%)
Amphoe Mueang Pan 6,806 cases (7.3%) Freshwater culture 3,475 cases (3.7%)

Area of agricultural holding
Total 948,241 Rais Number of holder’s household members

Amphoe Mueang Lampang 176,788 Rais (18.6%) Total 307,341 cases
Amphoe Mae Mo 51,525 Rais (5.4%) Number of holder’s household members (10 years and over)
Amphoe Ko Kha 51,300 Rais (5.4%) Total 293,631 cases
Amphoe Some Ngam 51,667 Rais (5.4%) Employment on agricultural workers
Amphoe Ngao 105,186 Rais (11.1%) Number of permanent workers 2,922 cases
Amphoe Chae Hom 77,191 Rais (8.1%) Thai 2,906 cases (99.5%)
Amphoe Wang Nua 105,475 Rais (11.1%) Foreigner 16 cases (0.5%)
Amphoe Thoen 70,748 Rais (7.5%)
Amphoe Mae Phrik 30,044 Rais (3.2%)  Education of agricultural holding
Amphoe Mae Tha 100,580 Rais (10.6%) Total 92,983 cases
Amphoe Sop Prap 40,214 Rais (4.2%) Bachelor and over 1,690 cases (1.8%)
Amphoe Hang Chat 37,629 Rais (4.0%) Vocational education/Teachers’ training (every
Amphoe Mueang Pan 49,893 Rais (5.3%) diploma in education) 1,916 cases (2.1%)

Average area of holding Secondary education 13,491 cases (14.5%)
Total 10.2 Rais Elementary education 60,758 cases (65.4%)

Amphoe Mueang Lampang 14.3 Rais Lower than
Amphoe Mae Mo 11.1 Rais Elementary education 9,634 cases (10.4%)
Amphoe Ko Kha 7.2 Rais Others 343 cases (0.3%)
Amphoe Some Ngam 7.6 Rais No education 5,151 cases (5.5%)

Agriculture

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

Key Findings



Income from agricultural product Amount of debt for agriculture by source of loan(million baht)
Total 92,983 cases Total 3,261

100,001  baht and over 10,450 cases (11.2%) Bank for agriculture and   2,505 (76.8%) เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพารา
50,001 – 100,000  baht 18,990 cases (20.4%)     agriculture cooperative
20,001 – 50,000  baht 28,154 cases (30.3%) Other bank/Financial institute 198 (6.1%)
10,001 – 20,000  baht 16,518 cases (17.8%) Cooperative/Farmer’s group 260 (8.0%)
Under 10,000 baht 14,871 cases (16.0%) Village and city fund 230 (7.1%)
Not having agriculture product 4,001 cases (4.3%) Other government agencies 26 (0.8%)

Source of household income Unorganized market 43 (1.3%)
Total 92,983 cases

Agriculture only 35,066 cases  (37.7%)
Agriculture and other sources 57,917 cases (62.3%)

Mainly from agriculture   18,486 cases (19.9%) Number of holdings 78,372 cases
Mainly from being agricultural worker

5,294 cases (5.7%) Planted area 422,136 Rais
Mainly from  other sources 34,137 cases (36.7%)

Debt for agriculture Harvested 418,385 Rais
Number of holders reporting debt 92,983 cases

not being in debt 55,314 case (59.5%) Product 235,322 1,000 kg.
being in debt 37,669 cases (40.5%)

Debt for agriculture 31,695 cases (34.1%) Average  product 562.5 kg./Rais
Debt out of agriculture 4,915 cases (5.3%)
Debt for agriculture

and out of agriculture 1,059 cases (1.1%)
amount of debt for agriculture 3,261 Million baht Number of holdings 1,409 cases
Average of debt for agriculture 99,564 baht

Planted area 19,748 Rais

xxvi Key Findings (Contd)
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1. สํามะโนการเกษตร
หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเกษตร

โดยการสอบถามจาก ผู ถ ือครองทําการเกษตรทุกคน
ทั่วประเทศ ณ วันสํามะโน เปรียบเสมือน การฉายภาพนิ่ง
ของการเกษตรของประเทศไทย  ณ วันสํามะโน  เพื่อแสดง
ใหเห็นวา ณ วันสํามะโน ประเทศไทยมีผูถือครอง ทําการเกษตร
เทาใด อยูที่ไหน (จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน)  มีลักษณะ
การทําการเกษตรเปนอยางไร  (มีจํานวน เนื้อที่เทาไร ทําอะไร
ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว อะไรบาง) มีอายุเทาไร มีการศึกษา
ระดับไหน และมีรายไดหนี้สินเทาใด เปนตน

2. ความเปนมา
ประเทศไทยมีการจัดทําสํามะโนการเกษตรมาแลว

5 คร้ัง  คร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 ตอมาใน พ.ศ. 2506  2521
2536 และ 2546 เพื่อใหมีขอมูลสถิติเก่ียวกับโครงสราง
พื้นฐานทางการเกษตร สําหรับใชประโยชนในการวา งแผน
พัฒนาดานการเกษตรของประเทศ และสามารถนําไปใชใน
การกําหนดนโยบาย ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนา
ทางการเกษตรไดอยางตอเนื่อง และเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO) ที่แนะนําใหทุกประเทศจัดทําสํามะโนการเกษตรทุก
10 ป สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในการจัดทําโครงการ
สํามะโนทุกดาน จึงไดกําหนดที่จะจัดทําสํามะโนการเกษตร
คร้ังที่ 6 ข้ึนในป 2556

โดยคร้ังนี้การทําสํามะโนการเกษตร ไดขยาย
ขอบขายการทําการเกษตรครอบคลุมถึงการทํานาเกลือสมุทร
ตามมติคณะรัฐมนตรี (1 มีนาคม 2554) และไดผนวกขอถาม
การทําประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไ ว ใน
แบบนับจดดวย

3. วัตถุประสงค
1) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานทาง

การเกษตร ไดแก จํานวนผูถือครอง และเนื้อที่ถือครองทํา
การเกษตร  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด  การทํานา
เกลือสมุทร การใชประโยชนในที่ถือครอง การถือครองที่ดิน
เนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่ทํานาเกลือสมุทร และเนื้อที่เพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด จํานวนการเลี้ยงปศุสัตว  การใชปุย การใช
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือเพื่อการเกษตร และกําลังแรงงานที่ใช
ในการเกษตร เปนตน

2) เพื ่อให ม ีข อม ูลดังกล าวในระดับพื ้นที ่ย อย
(ระดับหมูบาน) สําหรับใชประกอบการวางแผนพัฒนาใน
ระดับประเทศ และระดับทองถ่ินตอไป

3) เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนกรอบในการเลือก
ตัวอยาง สําหรับการสํารวจในรายละเอียดเก่ียวกับการเกษตร
การทําประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

4) เพื ่อศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของโครงสราง
พื้นฐานทางการเกษตร ในรอบ 10 ปที่ผานมา

4. ประโยชนท่ีจะไดรับ
ขอมูลที่ไดจากการจัดทําสํามะโนการเกษตรนี้

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ สามารถนําไปใชประโยชนได
ดังนี้

1) ใชในการวางแผน กําหนดนโยบายใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตรในระดับประเทศและ
ระดับทองถ่ิน และใชในการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ประเทศในชวงที่ผานมา

2) ใชในการวิเคราะหศึกษาแนวโนม และ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานการเกษตร และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ

3) ใช ศึกษาและประกอบการพิจารณา
ในการกําหนดนโยบายชวยเหลือเกษตรกรดานที่ดินทํากิน

บทที่ 1
บทนํา



2

4) ใชกําหนดนโยบายการใชที่ดินใหเหมาะสม
แกการเพาะปลูกพืชแตละชนิด ในสภาพของแตละทองถ่ิน
ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด

5) ขอมูลของเกษตรกร  เชน  เพศ  อายุ
ลักษณะการทํางาน รายได และหนี้สินทางการเกษตร
การศึกษาของผูถือครอง สามารถใชวิเคราะหโครงสรางทาง
ประชากรของเกษตรกรและฐานะของครัวเรือน  การพึ่งพิง
รายได  เพื่อกําหนดนโยบายชวยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายยอยผูยากจน

6) ขอมูลดานแรงงานในภาคเกษตร สามารถ
ใชศึกษาการใชแรงงาน และการยายถ่ินจากชนบทสูเมือง

7) ขอมูลที่ไดสามารถใชเปนกรอบในการเลือก
ตัวอยางสวนหนึ่ง (Sampling Frame) สําหรับการสํารวจใน
รายละเอียดเก่ียวกับการเกษตรตางๆของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

8) ใชเปนขอมูลสําหรับการจัดทําบัญชีประชาชาติ
สาขาการเกษตร

9) เปนขอมูลสําหรับนักวิชาการ นักวิจัยและ
ผูที่สนใจนําไปศึกษาวิเคราะหวิจัยดานการเกษตร และดานตาง 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
การเพาะเห็ด และการเพาะเชื้อเห็ด (รวมการเพาะปลูกขาว
เพื่อบริโภค)

2) การเลี้ยงปศุสัตว ไดแก การเลี้ยงวัว  ควาย
หมู แพะ แกะ ไก เปด หาน และไหม (รวม การเลี้ยงวัว/ควาย
เพื่อใชงานเกษตร)

3) การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนที่นํ้าจืด ไดแก
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดจําพวกปลา

รวม ปลาและสัตวน้ําสวยงามอ่ืนๆ กุง และ
สัตวน้ําอ่ืนๆ เชน กบ ตะพาบน้ํา จระเขน้ําจืด และปลาสวยงาม
เปนตน (รวม สัตวน้ํากรอยที่นํามาเลี้ยงในพื้นที่น้ําจืดดวย 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
การรับจางไถดวยรถแทรกเตอร
รับจางขุด รับจางผสมพันธุสัตว
รับจางฟกไข เปนตน

6. วันสํามะโน
หมายถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
กําหนดข้ึนเพื่อใชอางอิงขอมูล เชน จํานวนผูถือ

ครอง และเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  ลักษณะตาง ๆ ของ
การทําการเกษตร เปนตน

7. คุมรวม
ผูถือครองทําการเกษตรที่จะถูกเก็บรวบรวมขอมูล

ในคร้ังนี้ คือ ผูถือครองทําการเกษตรที่ทําการเพาะปลูกพืช
เลี้ยงปศุสัตว เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด และทํานาเกลือ
สมุทร ทุกคนในทุกทองที่ทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลของโครงการนี้ได
ใชวิธี “Closed Segment Concept” ในระดับจังหวัด
กลาวคือ ผูถือครองทําการเกษตรจะถูกนับจดและแจงนับ
ในจังหวัดที่มีการทําการเกษตรเทานั้น
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8. ขอมูลท่ีเก็บรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับการทําการเกษตรของผูถือครอง

ที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
1) ลักษณะการดําเนินงานและสถานภาพของ

ผูถือครอง
2) เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม

การใชประโยชน  การถือครองและที่ตั้งของผืนที่ดิน
3) การเลี้ยงปศุสัตว
4) ขาว
5) ยางพารา
6) พืชยืนตน  ไมผล  และสวนปา
7) พืชผัก  สมุนไพร  และไมดอกไมประดับ
8) พืชไร
9) การทํานาเกลือสมุทร

 10) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพืน้ที่น้ําจืด
 11) เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณการขนสง

เพื่อการเกษตร
 12) ปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช
 13) ลูกจางทํางานเกษตร
 14) สมาชิกในครัวเรือนผูถือครองและลักษณะ

การทํางาน
 15) การศึกษาและการเปนสมาชิกองคกรดาน

การเกษตรของผูถือครอง
 16) รายไดและหนี้ สินทางการเกษตรของ

ครัวเรือนผูถือครอง
หมายเหตุ ; ขอ 1) - 10)   ขอมูลโครงสราง

พื้ นฐานหลักทางการเกษตร
(สัมภาษณผูถือครองทุกคน)

ขอ 11) - 16)   ขอมูลโครงสราง
ทางการเกษตรอ่ืน (สัมภาษณ
ผูถือครองรอยละ 25)

9. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะดําเนินการพรอมกัน ทุก

จังหวัดทั่วประเทศระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2556
โดยสํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ไดสงอาสาสมัครเกษตร
หมูบาน  จํานวน 227 คน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

ประจําตําบล จํานวน 43  คน  และเจาหนาที่ของสํานักงาน
สถิติจังหวัดออกไปสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนทุกครัวเรือนใน
จังหวัด เพื่อหาผูถือครองทําการเกษตร  โดยใชคอมพิวเตอร
พกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการเก็บรวบรวมขอมูล

10.  คํานิยาม
1. ผูถือครองทําการเกษตร

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งควบคุม
จัดการ และมีอํานาจตัดสินใจ เก่ียวกับการทําการเกษตร
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 ืนเด ียวหร ือ
หลายผืน ที่ดินดังกลาวอาจอยูแหงเดียวกัน หรืออยูแยกกัน
ในเขตทองที่ใดก็ได  แตที่ดินทุกผืนจะตองอยูภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน ซึ่ง

(1) ที่ดินแตละผืนอาจจะใชทั้งหมดหรือเพียง
บางสวน  เพื่อการผลิตทางการเกษตรก็ได

(2) ที่ดินแตละผืนอาจมีเนื้อที่ เพียงเล็กนอย
เชน  คอกสัตว  ที่เพาะเห็ด ที่เลี้ยงกลวยไม  หรือบอเลี้ยงปลา
น้ําจืด  เปนตน

4) การดําเนินงานตองอยูภายใตการบริหารหรือ
การจัดการอันเดียวกัน ซึ่งอาจดําเนินการโดยครัวเรือนเดียว
หรือครัวเรือนตั้งแต 2 ครัวเรือนข้ึนไปหรือบุคคลตั้งแต 2 คน
ข้ึนไปที่อยูตางครัวเรือนกัน หรือบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล
หรือหนวยงานของรัฐ  หรือดําเนินงานในลักษณะอ่ืนๆ เชน
กลุมเกษตรกร เปนตน

2. เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร
หมายถึง เน้ือที่รวมของที่ดินทุกผืนภายในจังหวัดที่

ผูถือครองถือครองอยูและใชทําการเกษตร (เพาะปลูกพืช
เลี้ยงสัตว เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด ทํานาเกลือสมุทร)
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ซึ่งที่ดินดังกลาวผูถือครองอาจเปนเจาของ  เชา หรือทําฟรี
ในที่สาธารณะ/ปาสงวน/ที่ของผูอ่ืน ก็ได

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

ปาข้ึนเองตามธรรมชาติ

3. การถือครองท่ีดิน
หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใชที่ดินเพ่ือ

ทําการเกษตร ในลักษณะตาง ๆ  ของผูถือครอง อาจเปนเนื้อที่
ของตนเอง หรือเปนเน้ือที่ไมใชของตนเอง เชน เปนเจาของ
เชา หรือถือครองที่ดินในลักษณะอ่ืน ซึ่งผูถือครองอาจจะถือ
ครองที่ดินในลักษณะเดียว เชน เปนเจาของอยางเดียว หรือ
เชาอยางเดียว  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 ซึ่ งกรม
ประชาสงเคราะหอาจมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการก็ได

(6) ส.ท.ก. คือหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน
ทํากินออกโดยกรมปาไม อนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนหรือ
อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราว

(7) ก.ส.น. คือ หนังสือใหเขาทํา
ประโยชน  โดยกรมสงเสริมสหกรณ

(8) น.ส.2 (ใบจอง) คือ หนังสือที่
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินที่รัฐจัดให

(9) ส.ค.1 คือ หนังสือแสดงสิทธิ
การครอบครองที่ดินมือเปลา

(10) ใบ ภ.บ.ท. คือ ใบเสร็จเสียภาษี
บํารุงทองที่ เปนหลักฐานแสดงการเสียภาษี

(11) อนุญาต 3 (อ.3) คือ ใบอนุญาต
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแกบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํา
ประมง หรือทําเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาต

ข. เขาครอบครองที่ดินเสมือนเปน
เจาของ ซึ่งไดแก

(1) ไดรับมรดกตกทอด แตยังไมได
เปลี่ยนแปลงชื่อตามกฎหมาย

(2) เขาครอบครองที่ดินของเอกชน
ที่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน(โฉนด) โดยสงบ
เปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ โดยไมเสียคาเชาและไมได
รับการขัดขวางใด ๆ ทั้งสิ้นเปนเวลา 10 ปขึ้นไป

(3) แยงการครอบครองที่ดิ นของ
เอกชนที่ไมมีโฉนดที่ดิน  ดวยเจตนายึดถือเพื่อตน โดยไมถูก
ฟองคดีเอาคืนการครอบครองภายใน 1 ป
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3.2 เน้ือที่ไมใชของตนเอง
1) เชา

หมายถึง ผูถือครองเชาที่ดินจากผูอ่ืน
ทําการเกษตร  โดยไมคํานึงถึงลักษณะการจายคาเชา  ซึ่งอาจ
จายเปนเงินสด หรือผลผลิต หรืออ่ืน ๆ ก็ได

2) ไดทําฟรี/ที่สาธารณะ/ที่ปาสงวน/
ที่ปาเสื่อมโทรม
หมายถึง ที่ดินที่ผูถือครองเขาไปทํา

การเกษตร โดยไมมีกรรมสิทธิ์หรือไมไดจายคาเชา  เชน
ที่ดินในเขตปาสงวน  ที่สาธารณะ  ที่ดินที่บุคคลอ่ืนอนุญาตให
ทําประโยชนไดโดยไมตองจายคาตอบแทน เปนตน

11. การพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสํามะโนการเกษตร
ดวย Tablet

ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  ไดมีการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวย ดังนี้

1. ใช อุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดกลาง
(Tablet) บันทึกขอมูลแทนการใชแบบสอบถามกระดาษ
ซึ่งชวยใหการดําเนินงานในสนามมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือ

1.1 สามารถตรวจสอบความสอดคลอง/
ถูกตอง ของขอมูลไดทันทีในขณะปฏิบัติงานสนาม

1.2 ลดเวลาในการบันทึกขอมูลจึ งทําให
ประมวลผล และนําเสนอผลไดเร็วข้ึน

1.3 สามารถแสดงพิกัด (GPS) การเดินใน
พื้นที่ของพนักงานแจงนับแตละคน  ซึ่งเปนการควบคุม
คุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแจงนับวาไดไปในเขต
ปฏิบัติงานที่ไดมอบหมายถูกตอง (Quality Control)

1.4 สามารถสงขอมูลข้ึน Server ในระบบ
Cloud ไดทันที

2. ใช Web Application ติดตามความกาวหนา
ของการปฏิบัติงานสนาม ณ เวลาปจจุบัน

2.1 สามารถติดตามการออกปฏิบัติงานจริง
ในพื้นที่ของพนักงานแจงนับแตละคน โดยแสดงขอมูลในแตละ
เขตปฏิบัติงานบนแผนที่

2.2 สามารถดูความกาวหนาของการทํางาน
แตละคนไดทุกระดับ ตั้งแตระดับพนักงานแจงนับ เจาหนาที่
วิชาการ  และเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่งทําให
สามารถแกไขปญหาไดทันที ในกรณีที่งานไมเปนไปตาม
เปาหมาย หรือลาชา

12. การประมวลผล
หลังจากที่เก็บรวบรวมขอมูลดวยเคร่ือง Tablet

และผานการตรวจสอบข้ันตนจากงานสนามแลวขอมูลจะถูกสง
ข้ึน Server เพื่อใหเจาหนาที่วิชาการตรวจสอบความครบถวน
ความถูกตอง และความแนบนัยของขอมูลทุกรายการอยางละเอียด
เปนรายครัวเรือน แลวยืนยันขอมูลดังกลาว เพื่อใหเจาหนาที่
สถิติประจําจังหวัดตรวจสอบความถูกตอง ความแนบนัย และ
ความครบถวนอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อยืนยันความสมบูรณของขอมูล
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 โดยมีกลุมจังหวัดของ
ภาคเปนสตราตรัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 สตราตรัม คือ ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และจังหวัด
เปนสตราตรัมยอย ในแตละจังหวัดไดทําการเลือกเขตแจงนับ
ตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ (Systematic Sampling)
จํานวน 1,280 เขตแจงนับ ซึ่งหลังจากปฏิบัติงานเก็บรวบรวม
ขอมูลแลวจะทําการสอบเทียบ (Matching) ขอมูลของสํามะโน



6

กับการสํารวจซ้ํา เพื่อนําผลสอบเทียบไปวิเคราะหและประเมิน
ความคลาดเคลื่อนของคุมรวม (Coverage error) และ
ความคลาดเคลื่อนของเนื้อหา (Content error) เชน การเลี้ยง
ปศุสัตว การปลูกขาว การปลูกยางพารา การปลูกพืชยืนตน
ไมผลและสวนปา และการปลูกพืชไร เปนตน

14. การนําเสนอผลและการเผยแพรขอมูล
1. การนําเสนอผล สํานักงานสถิติแหงชาติจะเสนอ

รายงานผล ดังนี้
1) รายงานผลเบื้องตน เปนการประมวลผล

จากแบบนับจดของแบบครัวเรือน  เพื่อเสนอผลในภาพรวม
ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร

2) รายงานผลลวงหนา (ประมวลผล 1% จาก
แบบแจงนับ) เปนการประมวลผลจากแบบแจงนับของ
ครัวเรือนตัวอยาง เพื่อเสนอผลในรายละเอียดระดับภาค
และทั่วราชอาณาจักร  เพื่อใหผูสนใจไดใชขอมูลกอน  กอนที่
รายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ

3) รายงานผลฉบับสมบูรณ (ประมวลผล 100%
จากแบบแจงนับ) เปนการประมวลผลจากแบบแจงนับของ
ครัวเรือนทั้งหมด  เพื่อเสนอผลในรายละเอียดระดับจังหวัด 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 สารสนเทศสถิติ (Geographic

Informaton System : GIS)



1. จํานวนผูถือครองทําการเกษตร
จากการทําสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 พบวา

จังหวัดลําปาง มีผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 93,031 ราย
ครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรคิดเปนรอยละ 33.7 ของ
ครัวเรือนทั้งจังหวัด1/   โดยลักษณะการทําเกษตรสวนใหญ
ทําการเพาะปลูกพืช รอยละ 96.9 รองลงมาเปนการเลี้ยง
ปศุสัตว รอยละ 22.1 และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด
รอยละ 3.7

ผู ถือครองทําการเกษตรรอยละ 13.3 อยูใน
อําเภอเมืองลําปาง รองลงมาอยูในอําเภอแมทะ (รอยละ
10.8) อําเภองาว (รอยละ 10.1) อําเภอเถิน (รอยละ 8.9)
และอําเภอวังเหนือ (รอยละ 7.9)

หากพิจารณาลักษณะการทําเกษตรเปนรายอําเภอ
พบวา  ผูถือครองที่ทําการเพาะปลูกพืชอยูในอําเภอเมืองลําปาง
มากที่สุด (รอยละ 13.3) รองลงมาคือ อําเภอแมทะ อําเภองาว
อําเภอเถินและอําเภอวังเหนือ (รอยละ 11.0  10.1 9.1และ
7.9 ตามลําดับ) ผูถือครองที่เลี้ยงปศุสัตวสวนใหญอยูใน
อําเภอเมืองปาน (รอยละ 17.2) รองลงมาคือ อําเภอเกาะคา
อําเภอหางฉัตร  อําเภอเมืองลําปาง และอําเภอวังเหนือ
(รอยละ 11.6 10.1  9.8 และ 9.3  ตามลําดับ) สําหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืดมีมากที่สุดในอําเภอเถิน
(รอยละ15.8) รองลงมาคืออําเภอเมืองลําปาง อําเภอเมืองปาน
อําเภอแมเมาะ และอําเภอแจหม (รอยละ 15.3 14.0  8.3
และ 7.7 ตามลําดับ)

ลักษณะการทําการเกษตร 2/

รวม การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในพ้ืนท่ีน้ําจืด

เขตการปกครอง
และอําเภอ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
จํานวนผูถือครอง 93,031 100.0 90,186 100.0 20,542 100.0 3,475 100.0

(96.9) (22.1) (3.7)
อําเภอ
   เมืองลําปาง 12,352 13.3 11,996 13.3 2,015 9.8 532 15.3
   แมเมาะ 4,640 5.0 4,427 4.9 808 3.9 289 8.3
   เกาะคา 7,160 7.7 6,842 7.6 2,386 11.6 214 6.2
   เสริมงาม 6,773 7.3 6,728 7.5 1,194 5.8 109 3.1
   งาว 9,378 10.1 9,141 10.1 644 3.1 79 2.3
   แจหม 6,500 7.0 6,408 7.1 1,056 5.1 266 7.7
   วังเหนือ 7,372 7.9 7,166 7.9 1,914 9.3 224 6.4
   เถิน 8,319 8.9 8,166 9.1 1,802 8.8 551 15.8
   แมพริก 3,142 3.4 3,087 3.4 834 4.1 127 3.7

แมทะ 10,034 10.8 9,920 11.0 1,466 7.2 230 6.6
   สบปราบ 4,874 5.2 4,834 5.4 816 4.0 149 4.3
   หางฉัตร 5,681 6.1 5,274 5.8 2,068 10.1 218 6.3
 เมืองปาน 6,806 7.3 6,197 6.9 3,539 17.2 487 14.0

บทที่ 2
สรุปผลสํามะโน

โน ข้อมูลจาก
ตารางสถิติ
ตาราง 1

1/
ครัวเรือนทั้งจังหวัด ป 2556  มีจํานวน 275,994 ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)2/
ลักษณะการทําเกษตร  ตอบไดมากกวา 1 ประเภท

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูถือทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการทําเกษตร และอําเภอ
2536 - 2556
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2. ลักษณะการดําเนินงานและขนาดเน้ือท่ีถือครอง
ทําการเกษตร

ผู ถือครองทําการเกษตรในจังหวัดลําปาง
สวนใหญ (รอยละ 97.0) ทําการเกษตรโดยการปลูกพืช
เปนหลัก ซึ่งอาจจะเปนการปลูกพืชอยางเดียวหรือปลกูพืช
รวมกับการทําการเกษตรในลักษณะอ่ืนดวย โดยผูถือครอง
ท่ีทําการเกษตรประเภทเดียว มีรอยละ 78.9 โดยทําการ
เพาะปลูกพืชมากท่ีสุดมีถึงรอยละ 76.0 รองลงมาเปน
การเลี้ยงปศุสัตว รอยละ 2.8 และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
พ้ืนท่ีน้ําจืดมี รอยละ 0.1

สําหรบัผูถือครองท่ีทําการเกษตร 2 ประเภทและ
ตั้งแต 3 ประเภทข้ึนไป มีรอยละ 19.4 และ1.7 ตามลําดับ

เม่ือพิจารณาขนาดเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร
พบวา ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญ (รอยละ 87.9)
มีเนื้อท่ีถือครองขนาดต่ํากวา 20 ไร ซึ่งในจํานวนนี้รอยละ
39.0 เปนผูถือครองท่ีมีเนื้อท่ีขนาด 2 – 5 ไร สําหรับ
ผูถือครองทําการเกษตรท่ีถือครองเนื้อท่ีขนาดใหญ (140 ไร
ข้ึนไป) มีเพียงรอยละ 0.1 เทานั้น

รายการ จํานวน รอยละ

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น 93,031 100.0
    ลักษณะการดําเนินงาน

ทําการเกษตรประเภทเดียว 73,406 78.9
เพาะปลูกพืช 70,660 76.0
เลี้ยงปศุสัตว 2,592 2.8
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด 154 0.1

ทําการเกษตร 2 ประเภท 18,078 19.4
เพาะปลูกพืชและเลี้ยงปศุสัตว 16,304 17.5
เพาะปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 1,675 1.8
เลี้ยงปศุสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด 99 0.1

ทําการเกษตรต้ังแต 3 ประเภทขึ้นไป 1,547 1.7
เพาะปลูกพืช  เลี้ยงปศุสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 1,547 1.7

ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น (ไร) 93,031 100.0
        ตํ่ากวา          2 7,919 8.5
           2 –       5 36,277 39.0
           6 –       9 18,369 19.7
         10 –      19 19,270 20.7
         20 –      39 8,696 9.4
       40 –      59 1,688 1.8

         60 –    139 739 0.8
        140 ข้ึนไป 73 0.1

ตาราง 2 ผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการดําเนินงานและขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น
2536 - 2556
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3. ลักษณะการถือครองท่ีดินและหนังสือสําคัญแสดง
    กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน

ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญ (รอยละ 70.5)
ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองอยางเดียว ผูถือครองรอยละ
16.7 ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองและทําการเกษตรใน
เนื้อที่ของผูอ่ืนดวย สําหรับผูที่ทําการเกษตรโดยไมมีเนื้อที่ถือ
ครองเปนของตนเองเลยมีรอยละ 12.8

เมื่อพิจารณาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ใน
เนื้อที่ของตนเองนั้น พบวา ผูถือครองที่ทําการเกษตรในที่ดิน
ที่มีหนังสือสําคัญแสดงเปนกรรมสิทธิ์เปนโฉนด/ ตราจอง /
นส.5/ นส.3/และ นส.3ก. นส.3ข. มีรอยละ 88.1 สําหรับผูทํา
การเกษตรในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐ เชน สปก.4-01/
นค./ สทก./ กสน./ นส.2/ สค.1 มีรอยละ19.8 และผูที่ทํา
การเกษตรในที่ดินที่มีเพียงใบแสดงการเสียภาษีบํารุงทองที่
ภบท. และใบอนุญาต อ.3 มีรอยละ 4.9

ตาราง 3 ผูถือครองทําการเกษตรที่มีที่ดิน จําแนกตาม
ลักษณะการถือครองที่ดินและหนังสือสําคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

4. เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการใช
    ประโยชนในท่ีดิน และลักษณะการถือครองท่ีดิน

จากเนื้อที่ ถือครองทําการเกษตรทั้ งจังหวัด
948,241ไร พบวา เนื้อที่ (รอยละ42.9) เปนที่ปลูกขาว
รองลงมาเปนที่ปลูกพืชไร (รอยละ 29.9) ปลูกพืชยืนตนและ
ไมผล/ที่ปลูกสวนปา (รอยละ 20.5) และที่ปลูกยางพารา
(รอยละ 2.2) ที่อ่ืนๆ (รอยละ 1.7) และที่ปลูกพืชผัก สมุนไพร
และไมดอกไมประดับ (รอยละ 1.6) ตามลําดับ

สวนลักษณะการถือครองที่ดิน พบวา เนื้อที่
ถือครองที่ใชทําการเกษตรนั้น สวนใหญ (รอยละ 64.2) เปน
เนื้อที่ของตนเอง

ตาราง 4 เน้ือที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการใช
ประโยชนในที่ดินและลักษณะการถือครองที่ดิน

รายการ จํานวน รอยละ
จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น 93,031 100.0
    ลักษณะการถือครองท่ีดิน
       เน้ือท่ีของตนเอง 65,557 70.5
          เปนเจาของ 65,557 70.5

       เน้ือท่ีไมใชของตนเอง 11,933 12.8
          เชา 3,421 3.7

ไดทําฟร/ีท่ีสาธารณะ/ท่ีปาสงวน/
            ท่ีปาเสื่อมโทรม 7,968 8.5

เชาและไดทําฟรีฯ 544 0.6
เน้ือท่ีของตนเองและไมใชของตนเอง 15,541 16.7

หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน3/

    (เฉพาะเน้ือท่ีของตนเอง) 92,094 100.0
       โฉนด (นส.4)/ ตราจอง/ นส.5/

    นส.3/ นส.3ก./ นส.3ข. 71,476 88.1
สปก.4-01/ นค./ สทก./ กสน. 15,230 18.8

       นส.2/ สค.1 920 1.0
       ภบท./ อ.3 4,468 4.9

รายการ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ

เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น 948,241 100.0

การใชประโยชนในท่ีดิน
         ท่ีปลูกขาว 406,898 42.9

         ท่ีปลูกยางพารา 20,709 2.2
         ท่ีปลูกพืชยืนตนและไมผล /

ท่ีปลูกสวนปา 194,493 20.5

         ท่ีปลูกพืชไร 283,564 29.9
         ท่ีปลูกพืชผัก สมุนไพร และ
            ไมดอกไมประดับ 15,395 1.6

         ทุงหญาเลี้ยงสัตว 2,540 0.3

         ท่ีเลี้ยงปศุสัตว (คอกสัตว) 6,982 0.7

ท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด 1,954 0.2

         ท่ีอ่ืน ๆ 15,705 1.7

ลักษณะการถือครองท่ีดิน 948,241 100.0

         เน้ือท่ีของตนเอง 608,359 64.2

         เน้ือท่ีไมใชของตนเอง 339,882 35.8

3/ ผูถือครอง 1 ราย อาจรายงานตามหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากกวา 1 ประเภท
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5. การใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช
ผูถือครองทําการเกษตรท่ีปลูกพืชสวนใหญ

(รอยละ 87.6) มีการใชปุย ซึ่งในจํานวนนี้เกือบท้ังหมด
(รอยละ 81.0) เปนการใชปุยเคมี โดยมีผูท่ีใชปุยเคมี
อยางเดียวรอยละ 54.0 สวนท่ีใชปุยอินทรีย หรือใชปุย
ชีวภาพอยางเดียวมีเพียงรอยละ 3.9 และ 1.2 ตามลําดับ
นอกนั้นเปนการใชปุยเคมีรวมกับปุยอ่ืน ๆ รอยละ 27.0

และปุยอินทรียรวมกับปุยชีวภาพรอยละ1.5 โดยผูถือครอง
มีปริมาณการใชปุยเคมีเฉลี่ย 48.5 กก./ไร

สําหรับการปองกันและกําจัดศัตรูพืช พบวา
ผูถือครองท่ีปลูกพืช รอยละ 39.4 มีการปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ซึ่งวิธีการท่ีใชสวนใหญเปนการใชสารเคมี
(รอยละ 36.8)

รายการ จํานวน รอยละ

1. จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช 90,038 100.0
การใชปุย

ไมใชปุย 11,167 12.4

ใชปุย 78,871 87.6

ปุยเคมี 48,587 54.0

      ปุยอินทรีย 3,474 3.9

         ปุยชีวภาพ 1,086 1.2

ปุยเคมีและปุยอ่ืน ๆ 24,388 27.0

      ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 1,337 1.5

การปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 90,038 100.0
ไมมีการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 54,544 60.6

มีการปองกัน/กําจัดศัตรพืูช 4/ 35,495 39.4

      ใชสารเคมี 33,118 36.8

      ใชสารธรรมชาติ 3,559 4.0

      ใชศัตรูธรรมชาติ 339 0.4

      ใชวิธีอ่ืน ๆ 2,155 2.4

2. เนื้อท่ีเพาะปลูกท่ีใชปุยเคมี (ไร) 734,161 -

3. ปริมาณปุยเคมีท่ีใช (1,000 กก.) 35,585 -

เฉลี่ยตอไร (กก.) 48.5 -

ตาราง 5 ผูถือครองที่ปลูกพืช จําแนกตามการใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช
และเน้ือที่เพาะปลูกที่ใสปุยเคมี  และปริมาณปุยเคมีที่ใช

4/ ผูถือครอง 1 ราย อาจรายงานตามหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากกวา 1 ประเภท
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6. ลักษณะทางดานประชากรและการทํางาน
จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาผูถือครองทํา

การเกษตรที่เปนบุคคลธรรมดา เปนชายมากกวาหญิง คือ
เปนชายรอยละ 72.2 และหญิงรอยละ 27.8 เมื่อพิจารณา
ตามชวงอายุ พบวา ผูถือครองสวนใหญ (รอยละ 97.3) มีอายุ
35 ปข้ึนไป โดยอยูในชวงอายุ 45 - 64 ป รอยละ 64.1 และ
เปนผูถือครองที่มีอายุ 65 ปข้ึนไปถึงรอยละ 20.3

ตาราง 6 ผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามเพศและหมวดอายุ

จังหวัดลําปาง มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 307,341 คน คิดเปนรอยละ
40.7 ของประชากรทั้งจังหวัด5/ โดยเปนชายมากกวาหญิง
เล็กนอย คือ รอยละ 51.3 และ 48.7 ตามลําดับ มีจํานวน
สมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.3 คน สําหรับอัตราสวนพึ่งพิง
ของครัวเรือน6/ เปนรอยละ 40.7

เม่ือพิจารณาลักษณะการทํางานของสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีมีอายุ 10 ปข้ึนไป พบวาสวนใหญ (รอยละ 85.1)
ทํางานเชิงเศรษฐกิจ โดยเปนผูท่ีทํางานเกษตรในท่ีถือครอง
มากถึงรอยละ 72.3 ซึ่งในจํานวนนี้มีผูท่ีทํางานเกษตรในท่ี
ถือครองอยางเดียว รอยละ36.7 ทํางานอ่ืนเปนหลักและ
ทํางานเกษตรในท่ีถือครองอ่ืน รอยละ18.9 ขณะท่ีผูไม
ทํางานเกษตรในท่ีถือครองเลย มีรอยละ 12.8

ตาราง 7 สมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร
จําแนกตามเพศ หมวดอายุ และลักษณะ
การทํางานรายการ จํานวน รอยละ

จํานวนผูถือครองทําการเกษตร
ท้ังสิ้น
  (ไมรวมบริษัทฯ)

92,983 100.0

      เพศ
        ชาย 67,106 72.2

           หญิง 25,877 27.8
      หมวดอายุ

15 –  19 26 0.0
           20 –  24 197 0.2
           25 – 34 2,357 2.5
           35 – 44 11,962 12.9
           45 – 54 30,419 32.7

   55 – 64 29,236 31.4
65 – 69 7,390 8.0
 70  ปข้ึนไป 11,391 12.3

รายการ จํานวน รอยละ
1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท้ังส้ิน

 (ไมรวมบริษัทฯ)
307,341 100.0

           เฉล่ียตอครัวเรือน 3.3
       เพศ
           ชาย 157,761 51.3
           หญิง 149,580 48.7
       หมวดอาย ุ

ตํ่ากวา 15 28,758 9.4
15 – 24 34,544 11.2

           25 –   34 34,861 11.3
           35 –   44 49,777 16.2
           45 –   54 67,165 21.9
           55 –   64 55,277 18.0

65 –   69 12,752 4.1
70 ปขึ้นไป 24,206 7.9

2. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ท่ีมอีายุ10 ปขึ้นไป

293,631 100.0

ลักษณะการทํางาน
ทํางานเชิงเศรษฐกิจ 249,838 85.1

ทํางานเกษตรในที่ถือครองอยางเดียว 107,704 36.7
ทํางานเกษตรในที่ถือครองเปนหลัก

และทํางานอื่นดวย 48,981 16.7
     ทํางานอื่นเปนหลักและทํางานเกษตร

ในที่ถือครองดวย 55,532 18.9
ทํางานอื่นเปนหลัก
(ไมทํางานเกษตรในที่ถือครอง) 37,620 12.8

  ไมทํางานเชิงเศรษฐกิจ 43,793 14.9

5/
ประชากรทั้งจังหวัด  ป 2556  มีจํานวน 754,862 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

ผูที่อยูในกําลังแรงงาน (อาย ุ15 - 59 ป)

6/
อัตราสวนพึ่งพิง = จํานวนเด็ก (อายุตํ่ากวา 15 ป) และคนชรา (อาย ุ60 ปขึ้นไป) X 100

หมายเหตุ : 0.0 นอยกวา 0.1
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7. การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร
เมื่อพิจารณาการศึกษาของผูถือครองจังหวัด

ลําปาง พบวาสวนใหญ (รอยละ 65.4) มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษามีรอยละ 14.5
ต่ํากวาประถมศึกษา (รอยละ10.4) ไมมีการศึกษา(รอยละ 5.5)
ระดับปวช./ ปวส./ ฝกหัดครู (รวมอนุปริญญาทุกสาขา)
(รอยละ 2.1) ปริญญาตรีหรือสูงกวา(รอยละ 1.8) และ
การศึกษาอ่ืน ๆ (รอยละ 0.3)

ตาราง 8 อัตรารอยละของการศึกษาของผูถือครอง
ทําการเกษตร

8. รายไดและหน้ีสินของครัวเรือน
ผูถือครองทําการเกษตรเกินกวาคร่ึงหนึ่ง (รอยละ

62.3) มีรายไดของครัวเรือนมาจากการทําการเกษตรและจาก
แหลงอ่ืนดวย ขณะที่ผูที่มีรายไดจากการทําการเกษตรอยาง
เดียวมีรอยละ 37.7 โดยผูถือครองมีรายไดจากผลผลิตเกษตร
อยูในชวง 20,001 – 50,000 บาท มากที่สุด (รอยละ 30.3)
รองลงมาคือรายได 50,001–100,000 และ10,001 - 20,000
บาท รอยละ 20.4 และ 17.8 ตามลําดับ

ตาราง 9 ผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามรายไดของ
ครัวเรือน

รายการ จํานวน รอยละ

การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 92,983 100.0

ไมมีการศึกษา 5,151 5.5

ต่ํากวาประถมศึกษา 9,634 10.4

ประถมศึกษา 60,758 65.4

มัธยมศึกษา 13,491 14.5

ปวช./ ปวส./ ฝกหัดครู
(รวม อนุปริญญาทุกสาขา) 1,916 2.1

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 1,690 1.8

อ่ืน ๆ 343 0.3

รายการ จํานวน รอยละ

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น
  (ไมรวมบริษัทฯ)

92,983 100.0

   แหลงท่ีมาของรายไดของครัวเรือน
จากการเกษตรอยางเดียว 35,066 37.7

        จากการเกษตรและจากแหลงอ่ืน 57,917 62.3
สวนใหญจากการเกษตร 18,486 19.9
สวนใหญจากการรับจาง

ทํางานเกษตร
5,294 5.7

สวนใหญจากแหลงอ่ืน 34,137 36.7
จําแนกตามรายไดจากผลผลิต

ทางการเกษตร
92,983 100.0

ยังไมมีผลผลิตจากการเกษตร 4,001 4.3
มีรายไดจากผลผลิต (บาท)

ตํ่ากวา  5,001 4,111 4.4
5,001 - 10,000 10,760 11.6

10,001 - 20,000 16,518 17.8
20,001 - 50,000 28,154 30.3
 50,001 - 100,000 18,990 20.4
100,001 - 500,000 9,581 10.3
 500,001 - 1,000,000 501 0.5

            1,000,001 ข้ึนไป 368 0.4
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สําหรับหนี้สิน พบวาผู ถือครองฯ สวนใหญ
(รอยละ 59.5) ไมมีหนี้สิน รอยละ 40.5 มีหนี้สิน ซึ่งในจํานวนนี้
เปนหนี้สินเพื่อการเกษตรถึงรอยละ 34.1 มีจํานวนเงินที่
เปนหนี้เพื่อการเกษตรทั้งสิ้น 3,261 ลานบาท  หรือเฉลี่ย
99,564 บาท/ครัวเรือนที่เปนหนี้เพื่อการเกษตร

เมื่อพิจารณาจํานวนหนี้สินทั้งหมดของครัวเรือน
ผูถือครองทําการเกษตร พบวา รอยละ 98.7 เปนหนี้ใน
ระบบ เปนหนี้นอกระบบเพียง รอยละ 1.3 โดยแหลงเงินกู
สวนใหญ (รอยละ 76.8) มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร และยังคงมีหนี้จากสหกรณ/กลุมเกษตร
อีกรอยละ 8.0

ตาราง 10 ผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามหน้ีสิน
เพ่ือการเกษตร และจํานวนเงินที่เปนหน้ี
เพ่ือการเกษตร จําแนกตามแหลงเงินกู

9. การจางลูกจางทํางานเกษตร
ผูถือครองทําการเกษตรของจังหวัดลําปางรอยละ

46.3 มีการจางลูกจางทํางานเกษตร โดยผูถือครองมีการจาง
ลูกจางชั่วคราวอยางเดียว รอยละ 46.0 จางลูกจางประจําและ
ชั่วคราว รอยละ 0.2 สวนที่มีการจางลูกจางประจํา รอยละ 0.1
สําหรับลูกจางประจํามีจํานวนทั้งสิ้น 2,922 คน ซึ่งในจํานวน
นี้เปนลูกจางที่เปนคนไทย รอยละ 99.5

ตาราง 11 ผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการจาง
ลูกจางทํางานเกษตร และจํานวนลูกจางประจํา

รายการ จํานวน รอยละ
1. จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังส้ิน

(ไมรวมบริษัทฯ)
92,983 100.0

    หน้ีสินเพ่ือการเกษตร
ไมมีหน้ีสิน 55,314 59.5
มีหน้ีสิน 37,669 40.5
 เพ่ือการเกษตร 31,695 34.1
นอกการเกษตร 4,915 5.3
เพ่ือการเกษตรและนอกการเกษตร 1,059 1.1

2. จํานวนเงินท่ีเปนหนี้เพื่อการเกษตร
(บาท)

3,261,105,671 100.0

แหลงเงินกู
       ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 2,504,770,497 76.8

ธนาคารอื่น ๆ / สถาบันการเงิน 197,929,583 6.1
สหกรณ / กลุมเกษตร 260,295,830 8.0
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 229,646,280 7.0
หนวยงานราชการอื่น ๆ 25,842,035 0.8
แหลงเงินกูนอกระบบ 42,621,446 1.3

            พอคาคนกลาง 5,599,275 0.2
            นายทุนเงินกู 15,598,665 0.5

ญาติ / เพ่ือนบาน / บุคคลอื่น 21,423,506 0.6
เฉล่ียตอครัวเรือนท่ีเปนหน้ี 99,564
เฉล่ียตอครัวเรือนผูถือครองท้ังส้ิน 35,072

รายการ จํานวน รอยละ

1. จํานวนผูถือครองทําการเกษตรท้ังส้ิน 93,035 100.0

ไมจางลูกจางทํางานเกษตร 49,957 53.7

จางลูกจางทํางานเกษตร 43,079 46.3
จางลูกจางประจํา 127 0.1

จางลูกจางชั่วคราว 42,781 46.0

จางลูกจางประจําและชั่วคราว 171 0.2

2. จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร 2,922 100.0
        เพศ
             ชาย 1,337 45.8
             หญิง 1,585 54.2
        แหลงท่ีมาของลูกจางประจํา
             คนไทย 2,906 99.5
             คนตางดาว 16 0.5



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

Chapter 1
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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 census data collection was operated
throughout the country during 1 – 31 May 2013.
The Ranong provincial statistical office had sent out
38 agricultural village volunteers, 8 agricultural
extension officers and the NSO provincial staff for
interviewing all household in Ranong in order to
find the agricultural households. The portable
device (Tablet) was used for data collection.

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 Lampang province
was 93,031. The households of agricultural holdings
were accounted for 33.7  percent of total households
in the province.1/ The majority of agricultural activity
was cultivating crops (96.9%), followed by rearing
livestock (22.1%) and freshwater culture (3.7%).

In addition, agricultural holdings located
in Mueang Lampang (13.3%), followed by Mae Tha
(10.8%), Ngao (10.1%)  Thoen (8.9%)  and Amphoe
Wang Nua (7.9%).

Concerning agricultural activities by Amphoe,
it was discovered that agricultural holdings engaging

in cultivating crops (13.3%) were found in Mueang
Lampang. It was followed by Mae Tha, Ngao, Thoen
and Wang Nua ( 11.0% 10.1% 9.1% and 7.9%,
respectively). The major portion of rearing livestock
(17.2%) was found in Mueng Pan. This was followed
by those lived in Ko Kha , Hung Chat, Maeung
Lampang, and Wang Nua (11.6% 10.1% 9.8% and
9.3% respectively). For the holdings engaging in
freshwater culture, most of them (15.8%) were found
in Thoen. This was followed by Mueang Lampang ,
Mueang Pan, Mae Mo and Chae Hom (15.3% 14.0%
8.3% and 7.7% respectively).

Table 1 Number and percentage of  agricultural holdings by activity of agriculture, administrative area
and amphoe

Activity  of   agriculture 2/

Total Cultivating
crops

Rearing
livestock

Freshwater
cultureArea and Amphoe

Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage
Number of holdings 93,031 100.0 90,186 100.0 20,542 100.0 3,475 100.0

(96.9) (22.1) (3.74)
  Amphoe
     Muang Lampang 12,352 13.3 11,996 13.3 2,015 9.8 532 15.3
     Mae Mo 4,640 5.0 4,427 4.9 808 3.9 289 8.3
     Ko Kha 7,160 7.7 6,842 7.6 2,386 11.6 214 6.2
     Some  Ngam 6,773 7.3 6,728 7.5 1,194 5.8 109 3.1
     Ngao 9,378 10.1 9,141 10.1 644 3.1 79 2.3
     Chae Hom 6,500 7.0 6,408 7.1 1,056 5.1 266 7.7
     Wang Nua 7,372 7.9 7,166 7.9 1,914 9.3 224 6.4
     Thoen 8,319 8.9 8,166 9.1 1,802 8.8 551 15.9
     Mae Phrik 3,142 3.4 3,087 3.4 834 4.1 127 3.7
     Mae Tha 10,034 10.8 9,920 11.0 1,466 7.1 230 6.6
     Sop Prap 4,874 5.2 4,834 5.4 816 4.0 149 4.3
     Hang Chat 5,681 6.1 5,274 5.8 2,068 10.1 218 6.3

   Muang Pan 6,806 7.3 6,197 6.9 3,539 17.2 487 14.0

Chapter 2
Summary of Findings

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

1/  ลักษณะการทําเกษตร ตอบไดมากกวา 1 ประเภท

1/  In 2013, total households in Lampang Province is 275,994 households (from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior).
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2. Holding’s activity and size of total area
of holding

The agricultural holdings in Lampang
province that the major portion (97.0%) 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 78.9 percent of the total
holdings.  There were around 76.0% engaging in
cultivating crops, followed by rearing livestock 2.8%
and freshwater culture 0.1%.

The percentages of agricultural holdings
involving in two-types activity, three-types activity
and above of agricultural holdings that were found
19.4% and 1.7 %, respectively.

Considering the size of area of holding,
most of agricultural holdings (87.9%) had an area less
than 20 rais, which of this number 39.0 percent was
of agricultural holdings having area 2 - 5 rais. There
was only 0.1 percent for the agricultural holdings
having area 140 rais and above.

Item Number Percentage

Total number of holdings 93,031 100.0
    By holding’s activity
       Single agricultural activity 73,406 78.9

   Cultivating crops 70,660 76.0
    Rearing livestock 2,592 2.8
     Freshwater culture 154 0.1
Two-type activity 18,078 19.4
    Cultivating crops and Rearing livestock 16,304 17.5
    Cultivating crops and Freshwater culture 1,675 1.8
    Rearing livestock and Freshwater culture 99 0.1

      Three-type activity and above 1,547 1.7
          Cultivating crops, Rearing livestock and  Freshwater culture 1,547 1.7
    By size of total area of holding (rai) 93,031 100.0

Under          2 7,919 8.5
           2 –       5 36,277 39.0
           6 –       9 18,369 19.7
         10 –      19 19,270 20.7
         20 –      39 8,696 9.4
         40 –      59 1,688 1.8
         60 –    139 739 0.8
        140   and over 73 0.1

Table 2 Number 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 (70.5%) operated under
own land alone. This was followed by the holdings
operated under both own land and other land
(16.7%). The holdings operated under other land
alone was 12.8 percent.

Considering the documentary of right,
88.1 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
was found 19.8 percent. It was discovered that the
holdings having only the proof of payment for land
development tax (PBT/ A3) was found 4.9 percent.

Table 3 Number of holdings by land tenure
and documentary of right

Item Number Percentage

Total number of holdings 93,031 100.0
   By land tenure
     Own land 65,557 70.5
         Owner only 65,557 70.5

    Others 11,933 12.8
         Rent only 3,421 3.7
         Free only 7,968 8.5
         Rent and Free 544 0.6
    Own land and others 15,541 16.7

 By documentary of right3/

   (own land only) 92,094 100.0
Title deed/ NS 5/ NS 3/ NS 3 k/

       NS 3Khor
71,476 88.1

    SPK 4-01/ NK/ STK/ KSN 15,230 18.8
    NS 2/ SK1 920 1.0
    PBT/ A 3 4,468 4.9

4. Area of holding by land use and land tenure
The total area of holding in the whole

province was 948,241 rais. It was found that the
major portion (42.9%) was the area rice, followed
by field crop (29.9%) permanent crop/forest (20.5%)
and para rubber (2.2%) respectively.

Considering land tenure, it was found
that the major portion (64.2%) 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 948,241 100.0
    By land use
       Rice 406,898 42.9
       Para rubber 20,709 2.2
       Permanent crop/Forest 194,493 20.5
       Field crop 283,564 29.9
       Vegetable crop, herb,

flower and  ornamental
          plant

15,395 1.6

       Pasture 2,540 0.3
       Pen 6,982, 0.7
       Freshwater culture 1,954 0.2
       Others 15,705 1.7
    By land tenure 948,241 100.0
       Own land 608,359 64.2
       Others 339,882 35.8

3/   One holding may report more than one type of documentary of right
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5. Fertilizer and pesticide
The majority of agricultural holdings

(87.6%) used fertilizer. From those who used fertilizer,
most of them (81.0%) used inorganic fertilizer (used
alone or with other fertilizers). By this number,
about 54.0 percent, used only organic fertilizer
alone. While the used of organic fertilizer  and used
of bio- fertilizer alone were found only 3.9 and 1.2
percent respectively. There were using inorganic
and other fertilizers, 27.0 percent  and using

organic and bio fertilizers, 1.5 percent. It was
found that the average using Inorganic fertilizer was
48.5 kg./rai.

Considering the use of pesticide, 39.4 percent
of holdings engaging in crops used the pesticide, in
which the chemical pesticide was mainly used
(36.8%).

Item Number Percentage

1. Number of holdings with crops 90,038 100.0
 By using fertilizer

 Not use  fertilizer 11,167 12.4

 Use  fertilizer 78,871 87.6

  Inorganic 48,587 54.0

  Organic 3,474 3.9

  Bio 1,086 1.2

  Inorganic and other 24,388 27.0

Organic and Bio 1,337 1.5

 By using pesticide 90,038 100.0
 Not use pesticide 54,544 60.6

 Use pesticide4/ 35,495 39.4

 Chemical 33,118 36.8

 Organic 3,559 4.0

 Natural-enemies 339 0.4

 Others 2,155 2.4

2.  Area treated inorganic fertilizer (rai) 734,161 -

3.  Quantity used inorganic fertilizer (1,000 kg.) 35,585 -

 Average per rai (kg.) 48.5 -

Table 5  Number of holdings with crops by using fertilizer and pesticide, area treated  and quantity
 used inorganic fertilizer

4/  One holding may report more than one method of using pesticide.
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6. Demographic characteristics and activity
    status

Table 6 indicates that male holders
(72.2%) had more proportion than female holders
(27.8%). Considering by age of holder, the majority
of holders (97.3%) was holders aged 35 years and
above, 64.1 percent in the age group 45 - 64 years
and 20.3 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 Lampang province, they were totally
307,341 members, which were accounted for 40.7
percent5/ of the whole population of the province.
The proportion of male and female were 51.3
percent and 48.7 percent respectively. The average
number of members was 3.3 persons. The
dependency ratio6/ was 40.7 percent.

Concerning activity status of the household
members aged 10 years and above, it was found
that 85.1 percent engaged in the economically
activities. By this, 72.3 percent of the members aged
10 years and above engaged with agricultural activity
in their holding. From those members engaging in
agricultural activity, 36.7 percent involved with their

holding only, while 18.9 percent involved with their
holding and other holdings. Those members who
engaged in only other works were found 12.8
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)

92,983 100.0

    By sex
        Male 67,106 72.2
        Female 25,877 27.8
    By age group

15 –  19 26 0.0
           20 –  24 197 0.2
           25 – 34 2,357 2.5
           35 – 44 11,962 12.9
           45 – 54 30,419 32.7
           55 – 64 29,236 31.4

65 – 69 7,389 8.0
 70  ปขึ้นไป 11,391 12.3

Item Number Percentage

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

307,341 100.0

         Average per household 3.3

      By sex
         Male 157,761 51.3

         Female 149,580 48.7
      By age group

Under 15 28,758 9.4

           15 –   24 34,544 11.2
           25 –   34 34,862 11.3

           35 –   44 49,776 16.2
           45 –   54 67,166 21.9

           55 –   64 55,277 18.0

           65 –   69 12,752 4.1
           70  and over 24,206 7.9

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

293,631 100.0

     Economically active 249,838 85.1
        Engaged in agricultural

work on the holding only
107,704 36.7

        Mainly engaged in
           agricultural works on

the holdings and
               other  works

48,981 16.7

        Mainly engaged in other
works  and in agricultural

               work on the holding

55,532 18.9

Mainly engaged in other  works
(Not engaged in agricultural

              work on the holding)

37,620 12.8

     Not economically active 43,793 14.9

Remark : 0.0 less than 0.1

5/  In 2013, total population in Lampang Province is  754,862  persons (from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior)

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

X 100
Number of population aged 15 – 59 years

6/  Dependency ratio = Number of population aged under 15 years and 60 years and over
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7. Education level of the holders

Regarding the  education of agricultural
holdings in Lampang  province,  most of holders
(65.4%) completed the elementary education. The
holders with secondary education was 14.5 percent,
followed by those with lower than elementary
education (10.4%) and those with no education (5.5%)
vocational education/ teachers’ training (every diploma
in education) (2.1%), bachelor and over education
(1.8%)  and others education (0.3%).

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 (62.3%) earned income from
both agricultural activity and other sources, while
the rest of 37.7 percent were those who earned
income from agricultural activity alone. The
proportion of the holders who earned 20,001 -
50,000 Baht was maximum (30.3%), followed by
those who earned  50,001 - 100,000 Baht and
10,001 - 20,000 Baht (20.4% and 17.8% respectively).

Table 9  Number of holders by household income

Item Number Percentage

Total number of holders
(Excluding corporation)

92,983 100.0

By source of household income
     Agriculture only 35,066 37.7
     Agriculture and other sources 57,917 62.3
         Mainly from agriculture 18,486 19.9

Mainly from being agricultural
            worker

5,294 5.7

         Mainly from other sources 34,137 36.7
   By income from agricultural
    Product

92,983 100.0

Not having agricultural product 4,001 4.3
Having agricultural product (baht)

Under             5,001 4,111 4.4
                 5,001 -    10,000 10,760 11.6
               10,001 -     20,000 16,518 17.8
               20,001 -     50,000 28,154 30.3
               50,001 -    100,000 18,990 20.4

100,001 - 500,000 9,581 10.3
              500,001 - 1,000,000 501 0.5
            1,000,001  and over 368 0.4

Item Number Percentage

Education 92,983 100.0

   No education 5,151 5.5

Lower than elementary education 9,634 10.4

   Elementary education 60,758 65.4

   Secondary education 13,491 14.5

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

1,916 2.1

   Bachelor and over 1,690 1.8

   Others 343 0.3
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The most of number of agricultural holdings
was not being in debt, 59.5 percent and being in
debt was 40.5 percent. There were 34.1 percent
of the holders being in debt for agriculture.
Amount of debt for agriculture was 3,261 million baht
(average per households in debt about 99,564 baht
per household)

According to debt of household, there
were 98.7 percent of the system debt, non system
debt only 1.3 percent. There was the most important
source of loan (76.8%) from Bank for agriculture and
agricultural cooperative and cooperative/farmer’s
group (8.0%).

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

9.  Employment on agricultural workers
In Lampang Province, there were 46.3

percent of the total holdings employed agricultural
workers. Of these, the major portion (46.0%)
was occasional workers, followed by permanent
and workers (0.2%) permanent  workers (0.1%). The
permanent workers for agriculture were totally 2,922
persons. Of this number, 99.5 percent was the thai
workers.

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

Item Number Percentage

1. Total number of holders
(Excluding corporation)

92,983 100.0

By being in debt for agriculture
Not being in debt 55,314 59.5
Being in debt 37,669 40.5

Debt for agriculture 31,695 34.1
Debt out of agriculture 4,915 5.3
Debt for agriculture and out

               of agriculture
1,059 1.1

2. Amount of debt for
   agriculture (baht)

3,261,105,671 100.0

 By source of loan
Bank for agriculture and

           agricultural cooperative 2,504,770,467 76.8

Other banks / Financial
institute 197,929,583 6.0

 Cooperative / Farmer’s group 260,295,830 8.0
Village and city fund 229,646,280 7.0
Other government agencies 25,842,035 0.8

 Unorganized market 42,621,446 1.3
Middleman 5,599,275 0.2
Money lender 15,598,665 0.5
 Relative / Neighbour / Others 21,423,506 0.7

 Average per households in debt
        (baht) 99,564

Average per total households
       (baht) 35,072

Item Number Percentage

1. Total number of holdings 93,035 100.0
Not employ agricultural workers 49,957 53.7
Employ agricultural workers 43,079 46.3

         Permanent workers 127 0.1
         Occasional workers 42,781 46.0

Permanent and occasional
              workers 171 0.2

2. Number of permanent workers 2,922 100.0
      By sex
         Male 1,337 45.8
         Female 1,585 54.2
      By source of workers
         Thai 2,906 99.5
         Foreigner 16 0.5
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ตาราง 4.1 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามจํานวน

ผืนท่ีดิน และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 48

5. ลักษณะการถือครองท่ีดิน
ตาราง 5.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการถือครองท่ีดิน

และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 50
ตาราง 5.1(*) จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการถือครองท่ีดิน

รายอําเภอ 51
ตาราง 5.2 เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการถือครองท่ีดิน

และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 52

ตาราง 5.3 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการมีเนื้อท่ีของตนเองและเนื้อท่ีถือครอง
จําแนกตามเอกสารสิทธิ์ และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 53

ตาราง 5.3(*) จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการมีเนื้อท่ีของตนเองและเนื้อท่ีถือครอง
จําแนกตามเอกสารสิทธิ์ รายอําเภอ 54
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6. การใชประโยชนในท่ีดิน
ตาราง 6.1 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการใชประโยชนในท่ีดินและเนื้อท่ีถือครอง

ทําการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 55
ตาราง 6.1(*) จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการใชประโยชนในท่ีดินและเนื้อท่ีถือครอง

ทําการเกษตร รายอําเภอ 57

7. ขาว
ตาราง 7.1 ขาว  : จํานวนผูถือครองท่ีปลูกขาว เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว และผลผลิต

จําแนกตามวัตถุประสงคของการปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 59
ตาราง 7.2 ขาว  : จํานวนผูถือครองท่ีปลูกขาว  จําแนกตามชนิดขาวท่ีปลูก  และ

ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 61
ตาราง 7.3 ขาว  : เนื้อท่ีเพาะปลูกขาว จําแนกตามชนิดขาวท่ีปลูก และขนาดเนื้อท่ี

ถือครองท้ังสิ้น 63
ตาราง 7.4 ขาว  : เนื้อท่ีเก็บเก่ียวขาว  จําแนกตามชนิดขาวท่ีปลูก  และขนาดเนื้อท่ี

ถือครองท้ังสิ้น 64
ตาราง 7.5 ขาว  : ผลผลิตขาว จําแนกตามชนิดขาวท่ีปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 65

8. ยางพารา
ตาราง 8.1 ยางพารา  : จํานวนผูถือครองท่ีปลูกยางพาราและเนื้อท่ีเพาะปลูก  จําแนก

ตามชนิดของสวนยาง และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 66
ตาราง 8.2 ยางพารา : เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพารา  จําแนกตามการใหผลผลิต  และ

ชนิดของสวนยาง 67

9. พืชยืนตน ไมผล และสวนปา
ตาราง 9.1 พืชยืนตนและไมผล : จํานวนผูถือครองท่ีปลูก  เนื้อท่ีเพาะปลูก และจํานวนตน

จําแนกตามลักษณะการปลูก และพืชท่ีปลูก 68
ตาราง 9.2 สวนปา (ปลูก)  : จํานวนผูถือครองท่ีปลูก  เนื้อท่ีเพาะปลูก  และจํานวนตน

จําแนกตามลักษณะการปลูก  และพืชท่ีปลูก 69

10. พืชผัก สมุนไพร และไมดอกไมประดับ
ตาราง 10.1 พืชผักและสมุนไพร : จํานวนผูถือครองท่ีปลูก เนื้อท่ีเพาะปลูก และเก็บเก่ียว

จําแนกตามพืชท่ีปลูก 70
ตาราง 10.2 ไมดอกไมประดับ : จํานวนผูถือครองท่ีปลูก  เนื้อท่ีเพาะปลูก และเก็บเก่ียว

จําแนกตามพืชท่ีปลูก 71
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11. พืชไร
ตาราง 11.1 พืชไร : จํานวนผูถือครองท่ีปลูก เนื้อท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียว จําแนกตามพืชท่ีปลูก 72

12. ปศุสัตว
ตาราง 12.1 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงโคและจํานวนโค  จําแนกตามชนิดพันธุ  และ

ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 73
ตาราง 12.2 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงโคและจํานวนโค  จําแนกตามชนิดพันธุ  และ

จํานวนโคท่ีเลี้ยง 74
ตาราง 12.3 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงและจํานวนโค  กระบือ  จําแนกตามชนิดพันธุ

และจํานวนปศุสัตวท่ีเลี้ยง 75
ตาราง 12.4 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงสุกรและจํานวนสุกร  จําแนกตามชนิดพันธุ  และ

จํานวนสุกรท่ีเลี้ยง 76
ตาราง 12.5 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงและจํานวนแพะ  แกะ จําแนกตามจํานวนปศุสัตวท่ีเลี้ยง 77
ตาราง 12.6 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงและจํานวนไก เปด จําแนกตามชนิดพันธุ

และจํานวนปศุสัตวท่ีเลี้ยง 78
ตาราง  12.7 จํานวนผูถือครองท่ีเลี้ยงและปริมาณเสนไหม/รังไหม  จําแนกตามชนิดพันธุ

และปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได 79

13. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด
ตาราง 13.1 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด : จํานวนผูถือครอง  จําแนกตามลักษณะ

การดําเนินงาน วัตถุประสงคหลัก และขนาดเนื้อท่ีผิวน้ําท่ีใชเพาะเลี้ยง 80
ตาราง 13.2 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด : จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีผิวน้ําท่ีใช

เพาะเลี้ยง  จําแนกตามวัตถุประสงคหลัก  และขนาดเนื้อท่ีผิวน้ําท่ีใชเพาะเลี้ยง 81
ตาราง 13.3 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด : จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการให

ผลผลิตและเนื้อท่ีผิวน้ําท่ีใชเพาะเลี้ยง จําแนกตามลักษณะของหนวยเลี้ยง
และชนิดสัตวน้ําหลัก 82

14. การใชเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการขนสงเพ่ือการเกษตร
ตาราง 14.1 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการใชเครื่องจักร  เครื่องมือ และอุปกรณการขนสง

เพ่ือการเกษตร  จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น และชนิดของเครื่องจักรฯ       83
ตาราง 14.2 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการใชเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสง

เพ่ือการเกษตร  จําแนกตามแหลงท่ีมา และชนิดของเครื่องจักรฯ 85
ตาราง 14.3 จํานวนเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสงเพ่ือการเกษตร จําแนกตาม

ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น และชนิดของเครื่องจักรฯ 87
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15. การใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช
ตาราง 15.1 จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช  จําแนกตามการใชปุย  ชนิดของปุย  และ

ขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 89
ตาราง 15.2 เนื้อท่ีใสปุยเคมีและปริมาณปุยท่ีใช  จําแนกตามประเภทของพืชท่ีปลูก

และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 90
ตาราง 15.3 จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช  จําแนกตามการใชปุยอินทรีย ชนิดของปุยอินทรีย

และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 92
ตาราง 15.4 จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช  จําแนกตามการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช

วิธีการปองกันฯ  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 93

16. การจางลูกจางทํางานเกษตรและลักษณะการทํางาน
ตาราง 16.1 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจาง

ลูกจางทํางานเกษตร  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  94
ตาราง 16.2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจางลูกจางประจําทํางาน

เกษตร  แหลงท่ีมาของลูกจางประจํา  จํานวนลูกจางประจํา  และขนาด
เนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  95

ตาราง 16.3 จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร  จําแนกตามเพศ  แหลงท่ีมาของ
ลูกจางประจํา  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น  97

ตาราง 16.4 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะ
การทํางานของผูถือครอง  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น (ไมรวมบริษัท
และหางหุนสวนนิติบุคคล)  98

ตาราง 16.5 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะ
การทํางาน  เพศ และหมวดอายุของผูถือครอง (ไมรวมบริษัทและ
หางหุนสวนนิติบุคคล)  99

ตาราง 16.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรอายุ 10 ปข้ึนไป  จําแนก
ตามลักษณะการทํางาน  เพศ  และหมวดอายุ (รวมผูถือครอง) 102

17. ลักษณะทางดานประชากรของผูถือครองทําการเกษตร  และสมาชิกในครัวเรือน
(ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล)
ตาราง 17.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม เพศ  หมวดอายุ  และขนาด

เนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 105
ตาราง  17.2 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามขนาด

ครัวเรือนผูถือครอง  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 108
ตาราง  17.3 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามเพศ

หมวดอายุ  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น (รวมผูถือครอง) 109
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18. การศึกษาและการเปนสมาชิกองคกรดานการเกษตร
ตาราง 18.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ

และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 112
ตาราง 18.2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการเปนสมาชิกองคกร

ดานการเกษตร  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 113

19. รายไดและหนี้สินของครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร
(ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล)
ตาราง 19.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามแหลงท่ีมาของรายได

ของครัวเรอืน และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 114
ตาราง 19.2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร  และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 115
ตาราง 19.3 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการมีหนี้สิน  วัตถุประสงค

และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 119
ตาราง 19.4 จํานวนผูถือครองท่ีมีหนี้สินเพ่ือการเกษตร จําแนกตามประเภทของหนี้สนิ

และขนาดเนื้อท่ีถือครองท้ังสิ้น 120
ตาราง 19.5 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการมีหนี้สินเพ่ือการเกษตร  จําแนกตามจํานวน

เงินท่ีเปนหนี้  และแหลงเงินกู 122
ตาราง 19.6 จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการมีหนี้สินเพื่อการเกษตรจากแหลงเงินกู

นอกระบบ จําแนกตามจํานวนเงินท่ีเปนหนี้ แหลงเงินกู  และอัตรา
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หมายเหตุการนําเสนอขอมูล

1. เนื่องจากตอนท่ี 14 - 19 เปนขอมูลจากตัวอยางรอยละ 25 ดังนั้น คาท่ีประมาณไดของขอมูล
รายการเดียวกันในรายงานผลฉบับนี้ อาจมีความแตกตางกันบาง ท้ังนี้เนื่องจากการปดเศษ

  2. มาตราท่ีใชในรายงาน
1 ไร = 1,600 ตารางเมตร
1 ไร = 0.16 เฮคตาร
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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 ตองใชคาถวงน้ําหนักซึ่ง

สามารถคํานวณไดจากผลคูณของคาตาง ๆ เหลานี้
4.1 การคํานวณคาถวงน้ําหนักเริ่มตน ( BW : base weight )   คํานวณจากแผนการสุมตัวอยางท่ีใช

โดยคาถวงน้ําหนักเริ่มตนจะมีคาเทากับผลคูณสวนกลับของความนาจะเปนท่ีหนวยตัวอยางจะถูก
เลือกมาเปนตัวแทนในแตละข้ัน
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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_NRiBWiFW  ) ซึ่งคาถวงน้ําหนักสุดทายท่ีคํานวณไดจะถูกนําไป
ใหแตละผูถือครองตัวอยาง เพ่ือนําไปใชการประมาณคาประชากรตอไป



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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