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คํานํา 
 
 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํามะโนการเกษตรทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะขององคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)  ซึ่งครั้งน้ีเปนการจัดทําสํามะโนการเกษตร ครั้งที่ 6 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลโครงสรางพื้นฐานการประกอบการเกษตร สําหรับใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาดานการเกษตรในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน 

 ขอมูลสถิติที่ไดจากการทําสํามะโนการเกษตรครัง้น้ีไดนําเสนอไปแลว 2 ฉบับ คือ  รายงานผลเบื้องตน 
ซึ่งนําเสนอผลขอมูลลักษณะการทําการเกษตรในภาพรวมของประเทศ และรายงานผลลวงหนาซึ่งประมวลผล
จากครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรตัวอยางรอยละ1 นําเสนอภาพรวมโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร และ
ลักษณะของครัวเรือนเกษตร ในระดับภาคและประเทศ  สําหรับรายงานฉบับน้ีเปนรายงานผลฉบับสมบูรณ ซึ่ง
ประมวลผลขอมูลในรายละเอียดจากครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรทั้งหมด เพื่อเสนอขอมูลรายละเอียดตาง ๆ 
ของโครงสรางพื้นฐานหลักและโครงสรางอื่น ๆ ทางการเกษตรเปนรายจังหวัด รายภาค และทั่วราชอาณาจักร 

 สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เปนโครงการจัดเก็บขอมูลสถิติขนาดใหญ ตองไดรับความรวมมือ
จากผูที่เกี่ยวของ ในครั้งน้ีสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรับความรวมมือจากกรมสงเสริมการเกษตร ในการให
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน มาชวยในการจัดเก็บขอมูลสถิติ 
นอกจากน้ี ประชาชนไดใหความรวมมือในการใหขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง รวมทั้งยังไดรับความ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงขอขอบคุณทุกทาน มา ณ ที่น้ี 

 

 

 

       สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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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.  
 
 
 

Phichit Provincial Statistical Office 
National Statistical Office 

Ministry of Information and Communication Technology 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

เน้ือท่ี

ถือครอง

เฉลี่ย

จํานวน % จํานวน %  (ไร)

รวม     50,329 100.0  1,679,932 100.0 33.4

   อําเภอเมืองพิจิตร       7,348 14.6     209,383 12.5 28.5

   อําเภอวังทรายพูน       2,162 4.3      96,455 5.7 44.6

   อําเภอโพธ์ิประทับชาง       4,704 9.3     159,293 9.5 33.9

   อําเภอตะพานหิน       5,520 11.0     200,703 11.9 36.4

   อําเภอบางมลูนาก       4,405 8.8     169,865 10.1 38.6

   อําเภอโพทะเล       8,277 16.4     212,861 12.7 25.7

   อําเภอสามงาม       4,072 8.1     133,780 8.0 32.9

   อําเภอทับคลอ       3,150 6.3     137,643 8.2 43.7

   อําเภอสากเหล็ก       1,636 3.2      54,111 3.2 33.1

   อําเภอบึงนาราง       3,373 6.7     111,288 6.6 33.0

   อําเภอดงเจริญ       2,329 4.6      91,066 5.4 39.1

   อําเภอวชริบารมี       3,353 6.7     103,484 6.2 30.9

อําเภอ

จํานวนผูถอืครอง เน้ือท่ีถือครอง

(ราย) (ไร)

 
 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   ได จัดทําสํามะโน

การเกษตรมาแลว 5 คร้ัง โดยคร้ังแรกจัดทําเม่ือ พ.ศ. 2493 

และถัดมาในป 2506  2521  2536  และ  2546  ตามลําดับ  

ซ่ึงเปนการจัดทําทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะขององคการ

อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO) สํามะโน

การเกษตร พ.ศ. 2556 น้ีเปนการจัดทําคร้ังท่ี 6 เพ่ือให

ประเทศไทยมีขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรท่ีสําคัญ 

แสดงภาพการทําการเกษตรของประเทศไดถึงระดับพ้ืนท่ียอย 

และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานการเกษตร      

ในรอบ 10 ป  เ พ่ือใช ในการกําหนดนโยบาย วางแผน       

และติดต ามประ เมินผลการพัฒนาดานการ เ กษต ร  

ท้ังในระดับประเทศและระดับทองถิ่น  

การทําสํามะโนการเกษตรคร้ังน้ี  สํานักงานสถิติ

จังหวัดพิจิตร   ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงอาสาสมัคร

เกษตรหมูบาน จํานวน 158 คน  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร

ประจําตําบล จํานวน 32 คน และเจาหนาท่ีของสํานักงาน         

สถิติจังหวัด ออกไปสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนทุกครัวเรือน  

ในจังหวัด เพ่ือหาผูถือครองทําการเกษตร  ในเดือนพฤษภาคม 2556  

โดยใชคอมพิวเตอรพกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ท้ังน้ีสํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร  ไดนําเสนอ

รายงานผลเบื้องตน  ซ่ึงเปนสรุปผลขอมูลบางสวนไปแลว  

สําหรับรายงานฉบับน้ี  เปนรายงานผลฉบับสมบูรณท่ีสรุปผล

จากขอมูลท้ังหมดของจังหวัดพิจิตร  ดังน้ี  

1.  ผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  

 จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย 12 อําเภอ มีผูถือครอง

ทําการเกษตรท้ังสิ้น ณ วันสํามะโน (1 พฤษภาคม 2556) 

50,329 ราย รอยละ 27.7 ของครัวเรือนท้ังจังหวัด1/  มีเน้ือท่ี

ถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น 1,679,932 ไร เฉลี่ย 33.4 ไร/ราย  

 อําเภอโพทะเลจํานวนผูถือครองทําการเกษตร

มากท่ีสุด คือ 8,277 ราย รอยละ 16.4  และมีเน้ือท่ีถือครอง

ทําการเกษตรมากท่ีสุดเชนกัน คือ 200,703 ไร  รอยละ 12.7 

รองลงมา คืออําเภอเมืองพิจิตร 7,348 ราย และ 209,383 ไร 

รอยละ 14.6 และ 12.5 ตามลําดับ   อํา เภอสากเหล็ก                

มีผูถือครองทําการเกษตรนอยท่ีสุด 1,636 ราย รอยละ 3.2 

และมีเน้ือท่ีถือครองนอยท่ีสุดเชนกัน คือ 54,111 ไร รอยละ 3.2 

 

เม่ือพิจารณาเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตรเฉลี่ย 

พบวา  อําเภอวังทรายพูน มีเ นื้อที่ถือครองเฉลี ่ยสูงสุด 

44.6 ไร รองลงมาคือ อําเภอทับคลอ 43.7 ไร  อําเภอ  

อําเภอดงเจริญ  อําเภอบางมูลนาก  39.1 และ 38.6 ไร 

ตามลําดับ  โดยอําเภอโพทะเล  มีเน้ือท่ีถือครองเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ 25.7 ไร 

ตาราง 1  จํานวนผูถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร

รายอําเภอ พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 เม่ือพิจารณาในรอบ 10 ปท่ีผานมาจากป 2546 พบวา 

ท้ังจํานวนผูถือครองและเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตรลดลงจาก 

55,516 ราย เปน 50,329 ราย คิดเปน รอยละ 9.3  และจาก 

1,931,084 ไร เปน 1,679,932 ไร คิดเปน รอยละ 13.0  โดยมี

เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตรเฉลี่ย คือ 34.8 และ 33.4 ไร 

ตามลําดับ 

 

 

  1/
ครัวเรือนท้ังจังหวดัป 2556 มีจาํนวน  181,980 ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

    ขอบขายสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 คอื  การเพาะปลูกพืช  การเล้ียงปศุสัตว  การเพาะเล้ียงสัตวน้าํในพื้นท่ีน้ําจืด  และการทํานาเกลือสมุทร  เพ่ือขาย  
                                                             (รวมการปลูกขาวเพือ่บริโภค  และการเล้ียง วัว ควาย เพือ่ใชงาน) 

 

    

บทสรุปผูบริหาร  
รายงานผลสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 

1. ผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  
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รอยละ

แผนภู มิ  1  เปรี ยบเทียบจํ านวนผูถือครองและเน้ือที่             
ถือครองทําการเกษตร พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 พบวา           

ผูถือครองทําการเกษตร 50,329 ราย  สวนใหญ รอยละ 94.8 

ทําการเพาะปลูกพืช  ซ่ึงในจํานวนน้ีมีการทําการเกษตร

ประเภทอ่ืนรวมดวย รอยละ 13.2  เชน เลี้ยงปศุสัตว หรือ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 

   โดยผูถือครองทําการเกษตรประเภทเดียวมีมากถึง 

รอยละ 86.8 คือ เพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว หรือเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืดอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงในแตละประเภท  เชน 

การปลูกพืช อาจปลูกพืชหลายชนิด หรือเลี้ยงปศุสัตวหลายชนิด 

เปนตน 

  สําหรับผูท่ีทําเกษตร 2 ประเภทรวมกัน  มีรอย

ละ 11.3 และทําการเกษตรตั้งแต 3 ประเภทขึ้นไป  มีนอย

มากเพียงรอยละ 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม 

  ลักษณะการทําการเกษตร พ.ศ. 2556 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. ขนาดเนื้อท่ีถอืครองทําการเกษตร 

  ผูถือครองทําการเกษตรของ จังหวัดพิจิตร             

สวนใหญ รอยละ 65.6 มีเน้ือท่ีถือครองขนาดตั้งแต 40 ไรขึ้นไป 

ซ่ึงในจํานวนน้ีรอยละ 59.6 เปนผูถือครองท่ีมีเน้ือท่ีขนาด   

40 – 139 ไร สําหรับผูถือครองทําการเกษตรท่ีถือครองเน้ือท่ี

ขนาดเล็ก (ต่ํากวา 10 ไร) มีเพียงรอยละ 2.1 เทาน้ัน    

แผนภูมิ 3  จํานวนผูถอืครองทําการเกษตร  จําแนกตาม  

                ขนาดเน้ือทีถ่ือครองทั้งส้ิน พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ลักษณะการทําเกษตร ตอบไดมากกวา 1 ประเภท 

3. ขนาดเนื้อท่ีถอืครองทําการเกษตร 

2. ลักษณะการทําการเกษตร 

viii 
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ท่ีปลูกขาว

ท่ีปลูกพืชยืนตนและไมผล/                
ท่ีปลูกสวนปา/                           
ท่ีปลูกยางพารา
ท่ีปลูกพืชไร

ท่ีปลูกพืชผัก สมุนไพร             
และไมดอกไมประดบั

ทุงหญาเลี้ยงสัตว และที่อื่น ๆ 

 

  ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญ  รอยละ 57.7   

ทําการเกษตรในเน้ือท่ีของตนเองอยางเดียว  ผูถือครองฯ  

รอยละ 22.4 ทําการเกษตรในเน้ือท่ีของตนเองและทําการเกษตร

ในเน้ือท่ีไมใชของตนเอง  สําหรับผูท่ีทําการเกษตรโดยไมมี

เน้ือท่ีถือครองเปนของตนเองเลยมีรอยละ 19.9   

แผนภูมิ 4 จํานวนผูถือครองทําการเกษตรที่มีที่ดิน  

จําแนกตามลักษณะการถอืครองที่ดิน  

พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

จากเ น้ือท่ีถือครองทําการเกษตรท้ังจังหวัด 

1,679,932 ไร พบวา เน้ือท่ีเกือบท้ังหมด รอยละ 91.8  เปนท่ี

ปลูกขาว  รองลงมาเปนท่ีปลูกพืชไร รอยละ 3.8  และท่ีปลูก

พืชยืนตนและไมผล/ท่ีปลูกสวนปา/ท่ีปลูกยางพารา รอยละ 3.0   

 จากการทําสํามะโนการเกษตรคร้ังน้ี  พบวา

ในชวง 10 ปท่ีผานมา  ท่ีปลูกขาวมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น  อยาง

ชัดเจน  แตสําหรับท่ีปลูกพืชไร  ท่ีปลูกพืชยืนตนและไมผล/

สวนปา/ยางพารา  และทุงหญาเลี้ยงสัตวและท่ีอ่ืนๆ กลับมี

สัดสวนลดลง 

 

 

แผนภูมิ 5   เปรียบเทียบเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร   

              จําแนกตามการใชประโยชนที่ดิน 

              พ.ศ. 2536 – 2556 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ผูถือครองทําการเกษตรที่ปลูกพืช สวนใหญ 

รอยละ 95.9 มีการใชปุย  ซึ่งในจํานวนนี้เกือบทั้งหมด 

รอยละ 93.9 มีการใชปุยเคมี  โดยมีผูใชปุยเคมีอยางเดียว

รอยละ 66.6  สวนท่ีใชปุยอินทรีย หรือใชปุยชีวภาพอยางเดียว 

มีเพียงรอยละ 0.9 และ 0.3 ตามลําดับ 

 หากพิจารณาในชวงป 2546 ถึง 2556  จะพบวา

แนวโนมการใชปุยสูงขึ้นจากรอยละ 91.1 ในป 2546  เพ่ิมเปน

รอยละ 95.9 ในป 2556  โดยเฉพาะการใชปุยเคมีรวมกับ

ปุยประเภทอ่ืน ๆ มีมากถึงรอยละ 27.3 ในป 2556  ในขณะท่ี

การใชปุยเคมีอยางเดียว มีแนวโนมลดลง จากรอยละ 68.3 

ในป 2546 เปนรอยละ 66.6 ในป 2556  

เม่ือพิจารณาถึงปริมาณการใชปุยเคมีเฉลี่ยตอไร 

พบวามีปริมาณการใชปุยเพ่ิมมากขึ้นจาก 42.3 กก./ไร ในป 

2546 เปน 57.2 กก./ไร ในป 2556 

 

 

 

4.  ลักษณะการถือครองท่ีดนิ 

5. เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม 
การใชประโยชนท่ีดิน 

6.  การใชปุย 

ix 

รอยละ 



 

 

 

1. จํานวนผูถือครองท่ีปลูกพืช 53,934 51,610 47,630
         (100%) (100%) (100%)
       ไมใชปุย 5,253 4,595 1,962

(9.7) (8.9) (4.1)
       ใชปุย 48,681 47,045 45,668

(90.3) (91.1) (95.9)
            ปุยเคมี 40,800 35,277 31,714

(75.7) (68.3) (66.6)
            ปุยอินทรีย 441 821 427

(0.8) (1.6) (0.9)
            ปุยชีวภาพ * * 145

(0.3)
            ปุยเคมี และปุยอื่น ๆ 7,440 10,947 13,020

        (13.8) (21.2) (27.3)
            ปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ * * 362

(0.8)

2. เน้ือท่ีเพาะปลูกท่ีใสปุยเคม ี(ไร) 1,559,458 2,363,310 2,425,594

3. ปริมาณปุยเคมีท่ีใช (1,000 กก.) 47,582 99,941 138,687

       เฉลี่ยตอไร (กก.) 30.5 42.3 57.2

รายการ 2536 2546 2556

0
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100 85.8

69.5 64.7

14.2

30.5 35.3

ชาย

หญิง

2546 25562536

ผูถอืครองทําการเกษตร
(รอยละ)

รายการ 2536 2546 2556

   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร 54,801 55,486 50,310

     จําแนกตามหมวดอายุ (100.0) (100.0) (100.0)

ตํ่ากวา    25  ป 591 455 350

(1.1) (0.8) (0.7)

25    –    34  ป 8,166 6,039 2,667

(14.9) (10.9) (5.3)

35    –    44  ป 15,672 14,629 8,305

(28.6) (26.4) (16.5)

45    –    54  ป 13,227 16,850 15,972

(24.1) (30.4) (31.8)

55    –    64  ป 11,451 10,303 14,591

(20.9) (18.6) (29.0)

               65    ปขึ้นไป 5,694 7,210 8,425

(10.4) (13.0) (16.7)

ตาราง 2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม 

การใชปุย พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

8.  ลักษณะทางดานประชากรและการทํางาน  

 ผูถือครองทําการเกษตรท่ีเปนบุคคลธรรมดา  

เปนชายมากกวาหญิง คือ เปนชายรอยละ 64.7 และหญิง 

รอยละ 35.5   โดยจะเห็นวาแนวโนมของผูถือครองท่ีเปนชาย

มีสัดสวนลดลงจากป 2546 – 2556 เปนรอยละ  69.5 และ 

64.7 ตามลําดับ  

 เม่ือพิจารณาตามกลุมอายุพบวา   ผูถือครองสวนใหญ 

มีอายุ 35 ปขึ้นไป  โดยผูถือครองในชวงอายุ 35 – 54 ป มี

แนวโนมลดลง จากรอยละ 56.8 ในป 2546 เปนรอยละ 

48.3 ในป 2556 และกลุ มอาย ุ 55 - 64 ป มีแนวโนม

เพ่ิมขึ้น จากรอยละ 18.6 เปนรอยละ 29.0  เชนเดียวกันกับ

กลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป จากรอยละ 13.0 เปน รอยละ 16.7 

  

แผนภูมิ 6  จํานวนผูถอืครองทาํการเกษตร จาํแนกตาม             

เพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2536 – 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดพิจ ิตรมีจํานวนสมาชิกในครัวเ รือน     

ผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น 156,032 คน  คิดเปนรอยละ  

28.4  ของประชากรท้ังจังหวัด2/   โดยเปนหญิงมากกวาชาย

เล็กนอย คือรอยละ 51.1 และ 48.9 ตามลําดับ  มีจํานวน

สมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.1 คน  ลดลงจากป 2546 ซึ่ง มี 

3.4 คน   

 เ มื่อพิจารณาจํานวนสมาชิกตามกลุ มอายุ 

พบวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่มีอายุ 35 ป

ขึ้นไป มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 52.8 ในป 2546 

เปนรอยละ 63.0 ในป 2556 

 

 

7.  ลักษณะทางดานประชากรและการทํางาน 

   * สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 และ 2546   ไมมีขอถามเกี่ยวกับการใชปุยชีวภาพ 
 

x 

 2/
ประชากรท้ังจังหวัดในป 2556 มีจํานวน  548,855 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 
    



 

 

 

รายการ 2536 2546 2556

 จํานวนสมาชิกในครัวเรอืนทัง้สิน้ 212,379 191,031 156,032

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

                  เฉลี่ยตอครัวเรือน 3.1 3.8 3.1

   จําแนกตามเพศ

                  ชาย 104,155 95,693 76,262

(49.8) (49.0) (48.9)

                  หญงิ 108,224 95,338 79,770

(50.2) (51.0) (51.1)

   จําแนกตามหมวดอายุ

                  ตํ่ากวา    25  ป 83,487 60,911 39,626

(39.3) (31.9) (25.4)

                  25    –    34  ป 37,696 29,168 18,068

(17.8) (15.3) (11.6)

                  35    –    44  ป 35,342 33,369 22,451

(16.6) (17.5) (14.4)

                  45    –    54  ป 24,955 32,313 31,574

(11.8) (16.9) (20.2)

                  55    –    64  ป 19,404 18,790 26,725

(9.1) (9.8) (17.1)

                  65    ปข้ึนไป 11,495 16,480 17,588

(5.4) (8.6) (11.3)

รายการ 2536 2546 2556

 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุ10 ปข้ึนไป 178,510 168,695 143,203

(100.0) (100.0) (100.0)

   จําแนกตามลกัษณะการทํางาน

       ทํางานเชิงเศรษฐกิจ 163,839 140,917 122,510

(91.8) (83.5) (85.5)

            ทํางานเกษตรในท่ีถือครองอยางเดียว 118,809 80,440 77,888

(66.6) (47.7) (54.3)

            ทํางานเกษตรในท่ีถือครองเปนหลกั 28,258 34,674 22,033

               และทํางานอื่นดวย (15.8) (20.5) (15.4)

            ทํางานอืน่เปนหลักและทํางานเกษตร 9,033 17,975 6,556

               ในท่ีถือครองดวย (5.1) (10.7) (4.6)

            ทํางานอืน่เปนหลัก 7,739 7,828 16,033

               (ไมทํางานเกษตรในท่ีถือครอง) (4.3) (4.6) (11.2)

       ไมทํางานเชิงเศรษฐกิจ 14,671 27,778 20,693

(8.2) (16.5) (14.5)
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รอยละ

ตาราง 3 จํานวนสมาชิกในครัวเรอืนผูถอืครองทาํการเกษตร  

จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2556 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยลักษณะการทํางานของสมาชิกในครัวเรือนท่ี

มีอายุ 10 ปขึ้นไป สวนใหญ รอยละ 85.5  ทํางานเชิงเศรษฐกิจ  

โดยเปนผูท่ีทํางานเกษตรในท่ีถือครองมากถึงรอยละ 74.3  ซ่ึง

ในจํานวนน้ีมีผูท่ีทํางานเกษตรในท่ีถือครองอยางเดียวรอยละ 

54.3  ทํางานเกษตรในท่ีถือครองและทํางานอ่ืนดวยรอยละ 

20.0  ขณะท่ีผูท่ีไมไดทํางานเกษตรในที่ถือครองเลยมีเพียง

รอยละ 11.2  และมีขอสังเกตวา สัดสวนของผูท่ีทํางาน

เกษตรในท่ีถือครองอยางเดียวเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 47.7 ในป 

2546  เปนรอยละ 54.3 ในป 2556   

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4  จํ า นว นสมา ชิ ก ในครั ว เ รื อ น ผู ถื อ ค ร อ ง                  

ทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการทํางาน 

พ.ศ. 2536 - 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 

 ในชวง 10 ปท่ีผานมา  ผูถือครองทําการเกษตร

สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงขึ้น กลาวคือ ผูถือครองฯ ท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีสัดสวนเพ่ิมมากขึ้นเกือบ 2 เทา 

จากรอยละ 9.7 เปนรอยละ 16.3  

 และระดับปริญญาตรี และ ปวช./ปวส.ฯ ก็เพ่ิมขึ้น

เชนเดียวกัน รอยละ 1.0 เปนรอยละ 2.0 และรอยละ 1.5 

เปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ  ในขณะท่ีสัดสวนของผูถือครองฯ 

ท่ีสําเร็จระดับประถมศึกษากลับลดลง รอยละ 72.5 เปนรอยละ 

70.0  และผูท่ีไมมีการศึกษาก็ลดลงเชนเดียวกัน รอยละ 3.2 

เปนรอยละ 1.4 

แผนภูมิ 7  การศึกษาของผูถือครองทําการ เกษตร   

พ.ศ. 2546 - 2556 

  

 

 

 

 

 
 
 

8.การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 

xi 



 

 

 

รายการ 2536 2546 2556

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทัง้ส้ิน 54,773 55,485 50,310

  (ไมรวมบรษิัทฯ) (100%) (100%) (100%)

   แหลงทีม่าของรายไดของครัวเรอืน

          จากการเกษตรอยางเดยีว 32,854 21,633 31,083

(60.0) (39.0) (61.8)

          จากการเกษตรและจากแหลงอ่ืน 21,919 33,852 19,227

(40.0) (61.0) (38.2)

                สวนใหญจากการเกษตร 16,692 23,256 13,486

(30.4) (41.9) (26.8)

                สวนใหญจากการรบัจางทํางานเกษตร 424 1,249 989

(0.8) (2.3) (2.0)

                สวนใหญจากแหลงอ่ืน 4,803 9,347 4,752

(8.8) (16.8) (9.4)

3/ 3/
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22.6

9.3
3.1
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69.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

0.3 %

2.1%
3.0%

3.3%

7.8%

83.6%

ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ

แหลงเงินกูนอกระบบ

สหกรณ/กลุมเกษตรกร

ธนาคารอ่ืนๆ/ สถาบันการเงิน

หนวยราชการอ่ืนๆ เชน กชก. 
คชก.

ผูถือครอง
50,310 

ราย

การเปนหนึ้ 

จํานวนหน้ีสินเฉลี่ย
ตอผูถือครองที่เปนหน้ีเพื่อการเกษตร 

198,626 บาท 

68.1 %
หนี้สินเพื่อ
การเกษตร

27.7 %
ไมมีหน้ีสิน

2.9 %
หน้ีสินนอก
การเกษตร

 

 ผูถือครองทําการเกษตรเกินกวาคร่ึงหน่ึง รอยละ 

61.8 มีรายไดของครัวเรือนมาจากการทําการเกษตรอยางเดียว 

ซ่ึงมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เทา จากป 2546 จากรอยละ 

39.0 เปนรอยละ 61.8 ขณะท่ีผูมีรายไดจากการทําการเกษตร

และจากแหลงอ่ืนมีรอยละ 38.2  

ตาราง 5  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม
แหลงที่มาของรายไดของครัวเรือน  

 พ.ศ. 2536 - 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยผูถือครองทําการเกษตร มีรายไดจากผลผลิต

ทางการเกษตร อยูในชวง 100,001 บาทขึ้นไป มากท่ีสุด  

รอยละ 69.1  รองลงมาคือ รายได 50,001 - 100,000            

และ 20,001 - 50,000 บาท  รอยละ 15.4 และ 8.1 ตามลําดับ 

โดยสัดสวนผูมีรายไดตั้งแต 100,001 บาทขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากป 

2546 รอยละ 40.2  

 

 

 

 

แผนภูมิ 8   จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตาม

รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร  

พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 
 
 
 
 

  เม่ือพิจารณาหน้ีสินของครัวเรือนผูถือครอง 

พบวาผูถือครองฯ รอยละ 72.3 มีหน้ีสิน  ซึ่งในจํานวนน้ี

มีหน้ีสินเพ่ือการเกษตร รอยละ 69.4   โดยคิดเปนหน้ีสินเฉลี่ย 

198,626 บาทตอครัวเรือนท่ีเปนหน้ีเพ่ือการเกษตร  ซ่ึงสวนใหญ 

รอยละ 83.6 กูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร  

แผนภูมิ 9   หน้ีสินของครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร 

พ.ศ. 2556  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. รายไดและหนี้สินของครัวเรือน 

xii 

   * 
 

 3/
 ขอมูลจํานวนผูถือครองท่ีรายงานแหลงท่ีมาของรายไดจากแหลงอื่น  

       
ป 2536 และ2546 รวมขอมูลจากเกษตรและแหลงอื่นพอๆกนั ไวดวย 

 
    



 

 

 

รายการ 2536 2546 2556

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทัง้ส้ิน 54,795 55,515 50,329
(100%) (100%) (100%)

        ไมจางลูกจางทําการเกษตร 21,187 22,738 14,732

(38.6) (40.9) (29.3)

        จางลูกจางทําการเกษตร 33,608 32,777 35,597
(61.3) (59.0) (70.7)

              จางลูกจางประจํา 188 365 181

(0.3) (0.7) (0.4)

              จางลูกจางชั่วคราว 33,120 31,899 34,507

(60.4) (57.5) (68.5)

              จางลูกจางประจําและชั่วคราว 300 513 909

(0.5) (0.9) (1.8)

จํานวนลูกจางประจําทาํงานเกษตร * 2,701 4,025

* (100%) (100%)

        เพศ

              ชาย * 1,973 3,521

(73.0) (87.5)

              หญิง * 728 504

(27.0) (12.5)

        แหลงทีม่าของลูกจางประจํา

              คนไทย * 2,621 4,001

(97.0) (99.4)

              คนตางดาว * 80 24

(3.0) (0.6)

 
11. หน้ีส 

 ผูถือครองทําการเกษตรของจังหวัดพิจิตร รอยละ 

70.7  มีการจางลูกจางทํางานเกษตร  โดยผูถือครองมีการจาง

ลูกจางชั่ วคราวอยางเดียวมากถึง  รอยละ 68.5  จา ง

ลูกจางประจําอยางเดียว รอยละ 0.4  สวนท่ีมีการจางท้ัง

ลูกจางประจําและชั่วคราว รอยละ 1.8  สําหรับลูกจางประจํา

ในป 2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 4,025 คน ซ่ึงในจํานวนน้ีเปน

ลูกจางท่ีเปนคนไทย รอยละ 99.4  และมีเพียงรอยละ 0.4 ท่ี

เปนลูกจางตางดาว    

 ผูถือครองมีแนวโนมการจางลูกจางประจําทํางาน

เกษตรในท่ีถือครองสูงขึ้น  โดยจะเห็นวาในชวง 2546 – 2556  

จํานวนลูกจางประจําสูงขึ้น จาก 2,701 คน เปน 4,025 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 6  การจางลูกจางทํางานเกษตร พ.ศ. 2536-2556  

 

 

10. การจางลูกจางทํางานเกษตร 

   * สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536   ไมมีขอถามเกี่ยวกับแหลงท่ีมาของลูกจางประจํา 
 



ต่ํากวา 100,000 ไร 

100,000 – 150,000 ไร 

150,001 – 200,000 ไร 

ตั้งแต 200,000 ไรข้ึนไป 

ต่ํากวา 3,001 ราย 

3,001 – 4,000 ราย 

4,001 – 5,000 ราย 

5,001 – 6,000 ราย 

ตั้งแต 6,000 รายข้ึนไป 

แผนภูมิ 1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร รายอําเภอ จังหวดัพิจิตร พ.ศ.2556 

Figure 1 Number of Holdings by Amphoe, Phichit Province 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2 เน้ือที่ถือครองทําการเกษตร รายอาํเภอ จงัหวัดพิจิตร พ.ศ.2556 

Figure 2 Area of Holding by Amphoe, Phichit Province 2013 
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Average

area

of holding

number % number %  (rai) 

 Total   50,329 100.0  1,679,932 100.0 33.4

Amphoe Mueang Phichit     7,348 14.6     209,383 12.5 28.5

Amphoe Wang Sai Phun     2,162 4.3      96,455 5.7 44.6

Amphoe Pho Prathap 
Chang

    4,704 9.3     159,293 9.5 33.9

Amphoe Taphan Hin     5,520 11.0     200,703 11.9 36.4

Amphoe Bang Mun Nak     4,405 8.8     169,865 10.1 38.6

Amphoe Pho Thale     8,277 16.4     212,861 12.7 25.7

Amphoe Sam Ngam     4,072 8.1     133,780 8.0 32.9

Amphoe Tap Khol     3,150 6.3     137,643 8.2 43.7

Amphoe Sak Lek     1,636 3.2      54,111 3.2 33.1

Amphoe Bueng Na Rang     3,373 6.7     111,288 6.6 33.0

Amphoe Dong Charoen     2,329 4.6      91,066 5.4 39.1

Amphoe Wachirabarami     3,353 6.7     103,484 6.2 30.9

Amphoe

Number of holdings Area of holding

(million case) (million rai)  

54.8 55.5 50.3
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20

40

60

Number of holdings
(Thousand case)

1,697.9
1,931.1

1,785.0
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500

1,000

1,500

2,000

Area of holding
(Thousand rai)

Number of Holdings Area of holding Average area of holding(Rai) 
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32.6 rai 34.8 rai 33.4 rai 

 
 
 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 Phichit collected data in fieldwork 
involved by 158 agricultural volunteers at village 
level and the 32 agricultural extension officers at 
tumbon level and the NSO provincial staff for 
interviewing all household in Phichit 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 Phichit 
reported the summary of some data already. For this report, 
the result is a complete summary of all of the 
Phichit Province. The findings are as following. 

1. ผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทํากา 

 Phichit composed twelve districts. As of 
the census day (1st May 2013), Phichit had totally 50,329 
of agricultural holdings, which was accounted for 27.4 
percent of total households of the province.1/ The total 
area of holdings was 1,679,932 rais or averagely 33.4 rais 
per holding. 

The majority of agricultural holdings, 
8,277 members (16.4%), located in Amphoe Pho 
Thale which also had the biggest area of holdings 
for 200,703 rais (12.7%). The Amphoe Mueang 
Phichit was the second in the number of holdings 
and area of holdings, for 7,348 members and 
209,383 rais (14.6% and 12.5% respectively). 
Amphoe Sak Lek had the least number of holdings 
for 1,636 members (3.2%) and had the least area of 
holdings for 54,111 rais (3.2%). 

 

 
 
 Considering to the average area of holdings, 
it was found that that Amphoe Wang Sai Phun had 
highest of the average area of holding (44.6 rais), 
followed by Amphoe Tab Khlo, Amphoe Dong Charoen 
and Amphoe Bang Mun Nak (43.7 39.1 and 38.6 rais  
respectively). While Amphoe Pho Tahle had the 
lowest of the average area of holding was 25.7 rais.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Considering changes of agricultural 
holding during the past 10 years, the number of 
holdings and the area of holdings increased from 
16,225 to 22,399 members (38.1%) and from 
413,023 to 535,522 rais (29.7%), the average area of 
holdings was 25.5 and 23.9 rais, respectively. 
 

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

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. Number and area of holdings  
 

Executive Summary 

the 2013 Agricultural Census 

   1/ 
In 2013, total households in Phichit Province is 191,980 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) 
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5.  ลักษณะการทําการเกษตร  

  The Agricultural Census in 2013, it was 
found that the most of agricultural holdings 50,329 
members (94.8%) was cultivating crops. Of this number, 
about 13.2 percent was also operated with the other 
type agricultural activities such as livestock, freshwater 
culture.  
  The census result also showed that 86.8 
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 h 
oldings of two types of agricultural activities was 
found 11.3 percent, while the holdings of three types 
and above of agricultural activity was found only 1.9 
percent. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

3. ขนาดเนื้อท่ีถอืครองทําการเกษตร 

  Most of agricultural holdings (65.6%) had 
an area of holding size from 40 rais and above, which 
of this number 59.6 percent was of agricultural 
holdings having area 40 – 139 rais. There was only 
2.1 percent for the agricultural holdings having area less 
than 10 rais and above.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 The majority of holdings operated solely 

under own land (57.7%). About 22.4 percent was 

the holdings operated under own land and other 

land. The rest 19.9 percent was the holdings 

operated under other land. 

Figure 4 Number of holdings with land by land 

tenure and documentary of right (2013) 

 
 

 

 

 

 

 

3. Size of total area of holding 

4.  Land tenure and documentary of right 

2. Type of agricultural activity 

Note : respondents can answer  more than one type of agricultural activity. 
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0

50

100

1993 2003 2013

0.9 2.8 1.1
0.2 0.7 0.3
6.0 5.0

3.8

2.3 4.9
3.0

90.6 86.6 91.8

Rice

Permanent/forest/             
para rubber

Field crop

Vegetable crop/    
Herb/Flower and 
ornamental plant
Pasture and other

1.Number of holdings with crop 53,934 51,610 47,630
         (100%) (100%) (100%)
       Not using fertilizer 5,253 4,595 1,962

(9.7) (8.9) (4.1)
       Use fertilizer 48,681 47,045 45,668

(90.3) (91.1) (95.9)
                Inorganic 40,800 35,277 31,714

(75.7) (68.3) (66.6)
                Organic 441 821 427

(0.8) (1.6) (0.9)
                Bio * * 145

(0.3)
                Inorganic and other 7,440 10,947 13,020

        (13.8) (21.2) (27.3)
                Organic and Bio * * 362

(0.8)

2.Area treated inorganic fertilizer (rai) 1,559,458 2,363,310 2,425,594

3.Quantity used inorganic fertilizer  (1,000 kg.) 47,582 99,941 138,687

       Average per rai (kg.) 30.5 42.3 57.2

Item 1993 2003 2013

 
 

From the total area of holdings, 1,679,932 

rais, almost all half of the area (91.8%) was the area 

under rice, followed by field crop (3.8%). 
The result of this Agricultural Census has 

revealed that during the past 10 years, the area of 
rice grew significantly. In contrast, the area under 
field crop, permanent crop/forest/para rubber, 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 
(95.9%) used fertilizer. Most of them (93.9%) 
used inorganic fertilizers, of which the holdings using 
inorganic fertilizers only was 66.6 percent, while used 
organic only 0.9 percent and used bio only 0.3 
percent. 

 Considering the fertilizer use from 2003 
to 2013, it was discovered that holdings used 
fertilizer increasingly from 91.1 percent in 2003 to 
95.9 percent in 2013. There were especially using 
inorganic fertilizer and other fertilizer with up to 
27.3 in 2013. In contrast, the holding using only 
inorganic fertilizer had reduced from 68.3 percent 
in 2003 to 66.6 percent in 2013. 

 In regard to the average number of using 
inorganic fertilizer per rai, it was found that its use  
fertilizer increasingly from 42.3 kg. per rai in 2003 
to 57.2 kg. per rai in 2013. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Area of holding by land use 6.  Fertilizer 

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



xviii 
 

 

0

20

40

60

80

100
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85.5

69.5 64.7

14.2

30.5 35.3
Male

Female

Number of holders (Exculding corporation) 
(Percentage)

Year

Total number of holders 54,801 55,486 50,310
     by age group (100.0) (100.0) (100.0)

 Under    25  years 591 455 350
(1.1) (0.8) (0.7)

25    –    34  years 8,166 6,039 2,667
(14.9) (10.9) (5.3)

35    –    44  years 15,672 14,629 8,305
(28.6) (26.4) (16.5)

45    –    54  years 13,227 16,850 15,972
(24.1) (30.4) (31.8)

55    –    64  years 11,451 10,303 14,591
(20.9) (18.6) (29.0)

           65    years and over 5,694 7,210 8,425
(10.4) (13.0) (16.7)

Item 1993 2003 2013

Item 1993 2003 2013

Total number of holder's household 212,379 191,031 156,032

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

                  Average per household 3.1 3.8 3.1

   By sex

                  Male 104,155 95,693 76,262

(49.8) (49.0) (48.9)

                  Female 108,224 95,338 79,770

(50.2) (51.0) (51.1)

   By age group

                  Under    25  years 83,487 60,911 39,626

(39.3) (31.9) (25.4)

                  25    –    34  years 37,696 29,168 18,068

(17.8) (15.3) (11.6)

                  35    –    44  years 35,342 33,369 22,451

(16.6) (17.5) (14.4)

                  45    –    54  years 24,955 32,313 31,574

(11.8) (16.9) (20.2)

                  55    –    64  years 19,404 18,790 26,725

(9.1) (9.8) (17.1)

                  65    years and over 11,495 16,480 17,588

(5.4) (8.6) (11.3)

 

 

 The 2013 census result showed that 64.7 

percent of private agricultural holders were male, and 

the rest 35.3 percent were female. During 2003 to 

2013, the proportion of male holders decreased from 

69.5 percent to 64.7 percent respectively. 

 Considering by age of holder, it was found 

that the proportion of the holders aged 35 years and 

above, 35 – 54 year reduced from 56.8 percent in 2003 

to 48.3 percent in 2013. The proportion of the holders 

age 55 – 64 years increased from 18.6 percent to 29.0 

percnet.  It was also observed the increase for the 

proportion of the holders aged 5 years and above 

from 13.0 percent to 16.7 percent. 

Figure 6   Number of holders by sex and age group 

              (1993 – 2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concerning members of agricultural 

households in Phichit Province, they were 

totally 156,032 members, which was accounted 

for 28.4 percent2/ of the whole population of 

Phichit. The proportion of female members was 

found a little higher than male members, 51.1 

percent and 48.9 percent respectively. The 

household size was averagely 3.1, which 

decreased from 3.4 in year 2003. 

 Considering by age of members, it was 

discovered that the group of members aged 35 

years and above increased from 52.8 percent in 

2003 to 63.0 percent in 2013. 

 

Table 3 Number of holder’s household members 

by sex and age group (2013) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Demographic characteristics and  
    activity status 

     2/
 In 2013, total population in Phichit Province is 548,855 persons.( from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior) 
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Item 1993 2003 2013

Number of holder's household members178,510 168,695 143,203

10 years of age and over 100.0 100.0 100.0

 By activity status

          Economically active 163,839 140,917 122,510

(91.8) (83.5) (85.5)

               Engaged in agricultural work on118,809 80,440 77,888

                       the holding only (66.6) (47.7) (54.3)

               Mainly engaged in agricultural 28,258 34,674 22,033

                       work on the holding (15.8) (20.5) (15.4)

                       and other works 

               Mainly engaged in other works9,033 17,975 6,556

                      and in agricultural work (5.1) (10.7) (4.6)

                      on the holding

               Mainly engaged in other works7,739 7,828 16,033

                      (Not engaged in agricultural (4.3) (4.6) (11.2)

                       work on the holding) 

         Not economically active 14,671 27,778 20,693

(8.2) (16.5) (14.5)

72.5 70.0

55
60
65
70
75

Bachelor and over

Vocational education/Teachers' 
training every diploma in 
education 
secondary education

elementary education

Lower than elementary 
education

Other

No education

16.3
11.8

10
15
20
25

1.0
2.01.5

3.0

9.7 6.9

0.3 0.4

3.2

1.4
0

5

10

2003 2013

Percentage

Item 1993 2003 2013

Total number of holders 54,773 55,485 50,310

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

   By source of household income

          Agriculture only 32,854 21,633 31,083

(60.0) (39.0) (61.8)

          Agriculture and others sources 21,919 33,852 19,227

(40.0) (61.0) (38.2)

                Mainly from agriculture 16,692 23,256 13,486

(30.4) (41.9) (26.8)

                Mainly from being 424 1,249 989

                    agricultural worker (0.8) (2.3) (2.0)

                Mainly from other sources 4,803 9,347 4,752

(8.8) (16.8) (9.4)

3/ 3/

 Most of the members aged 10 years and 
above (85.5%) engaged the economically activities. 
It was found that 74.3 percent of the members 
aged 10 years and above engaged with agricultural 
activity in their holding. Of this number, 54.3 percent 
engaged with agricultural activity in their holding 
alone, 20.0 percent engaged with agricultural 
activity in their holding and other work. It was 
discovered that 11.2 percent was the members not 
having engaged with agricultural activity in their 
holding. It was noticed that the proportion of 
members who work in their holding alone increased 
from 47.7 percent in 2003 to 54.3 percent in 2013. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 
 
 Comparing the census result between 
2003 and 2013, it was showed that the proportion 
of holders with secondary education level had 
increased (9.7% and 16.3%, respectively).      
 For the proportion of holders with 
bachelor degree and vocational degree, were also 
increase (from 1.0% to 2.0% and from 1.5% to 3.0% 
respectively). However, the proportions of holders 
with primary education level had decreased (from 
72.5% to 7020%). The same pattern was also for 
the holders who had no schooling, which was 
decrease from 3.2 percent to 1.4 percent. 
 

Figure 7   Education of holders (2003 – 2013) 
 

  

 

 

 

 

 
   

  
10. รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร 

 It was found that most of holder’s 
(61.8%) household earned income from agricultural 
activity alone, which was increased nearly a double 
from 2003 (from 39.0% to 61.8%), while the rest of 
38.2 percent were those who earned income from 
both agricultural activity and other sources. 

Table 5  Number of holders by household income 

 (1993 – 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

8. Education level of the holders 

9. Income and debt of holder’s household 

     
3/

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

1993 and 2003 included equally information from agriculture and other sources. 
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0.7 3.2 1.2
19.2 9.9 3.1

22.6

9.3
3.1

36.2

23.5

8.1

15.8

25.2

15.4

5.5

28.9

69.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2536 2546 2556

100,001 baht and over

50,001 - 100,000 baht

20,001 - 50,000 baht

10,001 - 20,000 baht

Under    10,000 baht

Not having agricultural 
product

รอยละ

0.3 %

2.1%
3.0%

3.3%

7.8%

83.6%

Bank for agriculture and 
agricultural cooperatives

Village and city fund

Unorganized market

Cooperative/Farmer's 
group

Other banks/Financial 
institute

Other givernment 
agencies

Holdings
50,310 
case

debt

Average of debt for agriculture
198,626 baht 

68.1 %
Debt for 

agriculture

27.7 %
Not being in debt

2.9 %
Debt out of 
agriculture

Item 1993 2003 2013

 Total number of holdings 54,795 55,515 50,329
(100%) (100%) (100%)

        Not employ agricultural workers 21,187 22,738 14,732
(38.6) (40.9) (29.3)

        employ agricultural workers 33,608 32,777 35,597
(61.3) (59.0) (70.7)

                  Permanent workers 188 365 181
(0.3) (0.7) (0.4)

                  Occasional workers 33,120 31,899 34,507
(60.4) (57.5) (68.5)

                  Permanent and 300 513 909
                       Occasional workers (0.5) (0.9) (1.8)
 Number of permanent workers * 2,701 4,025

* (100%) (100%)
        By sex 
                  Male * 1,973 3,521

* (73.0) (87.5)
                  Female * 728 504

* (27.0) (12.5)
        By source of workers
                  Thai * 2,621 4,001

* (97.0) (99.4)
                  Foreigner * 80 24

* (3.0) (0.6)

 It was discovered that the proportion of 

the holders who earned income from agricultural 

products for 100,001 Baht and above was 69.1 

percent, noticing that this proportion increased 

about 40.2 percent from 2003. This was followed by 

those for 50,0001 – 100,000 Baht and those for 

20,001 – 50,000 Baht (15.4% and 8.1% respectively). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  According to debt of household, there 

were 72.3% of the holders being in debt. The 

amount of debt for agriculture was 69.4%. The 

average per household in debt was 198,626 baht. 

Most of debt (83.6%) borrowed from Bank for 

agriculture and agricultural cooperative.  

Figure 9  Dept of household (2013) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 There were 70.7 percent of the total 

holdings employed agricultural workers, of 

which 68.5 percent was the percentage of 

employment only occasional basis and 0.4 

percent was the percentage of employment 

only on permanent basis. The holdings with the 

employment of both occasional basis and 

permanent basis were 1.8 percent. The number 

of permanent workers for agriculture in 2013 

was 4,025 persons. Of this number, 99.4 percent 

was the thai workers, and 0.6 percent was the 

foreigner workers. 

  It was found that the number of the 

permanent agricultural workers had increased, 

particularly during the year 2003 to 2013 as the 

number increased in double from 2,701 workers to 

4,025 persons. 

Table 6  Employment on agricultural (1993 – 2013)  

                

 

 

 

 

 

 

10. Employment on agricultural workers 

   * In 1993 ,no question about source of workers.  
 
 



ผูถือครองทําการเกษตร เนื้อท่ีถือครองเฉลี่ย

ท้ังจังหวัด 50,329     ราย ท้ังจังหวัด 33.4      ไร

อ.เมืองพิจิตร 7,348       ราย (14.6)% อ.เมืองพิจิตร 28.5 ไร

อ.วังทรายพูน 2,162       ราย (4.3)% อ.วังทรายพูน 44.6 ไร

อ.โพธิ์ประทับชาง 4,704       ราย (9.3)% อ.โพธิ์ประทับชาง 33.9 ไร

อ.ตะพานหิน 5,520       ราย (11.0)% อ.ตะพานหิน 36.4 ไร

อ.บางมูลนาก 4,405       ราย (8.7)% อ.บางมูลนาก 38.6 ไร

อ.โพทะเล 8,277       ราย (16.4)% อ.โพทะเล 25.7 ไร

อ.สามงาม 4,072       ราย (8.1)% อ.สามงาม 32.9 ไร

สรุปประเด็นเดน 

การทําการเกษตร

อ.สามงาม 4,072       ราย (8.1)% อ.สามงาม 32.9 ไร

อ.ทับคลอ 3,150       ราย (6.3)% อ.ทับคลอ 43.7 ไร

อ.สากเหล็ก 1,636       ราย (3.3)% อ.สากเหล็ก 33.1 ไร

อ.บึงนาราง 3,373       ราย (6.7)% อ.บึงนาราง 33.0 ไร

อ.ดงเจริญ 2,329       ราย (4.6)% อ.ดงเจริญ 39.1 ไร

อ.วชิรบารมี 3,353       ราย (6.7)% อ.วชิรบารมี 30.9 ไร

เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร ลักษณะการทําการเกษตร1/ (จํานวนผูถือครอง)

ท้ังจังหวัด 1,679,932 ไร เพาะปลูกพืช 47,744  ราย (94.8)%

อ.เมืองพิจิตร 209,383    ไร (12.5)% เลี้ยงปศุสัตว 6,259    ราย (12.4)%

อ.วังทรายพูน 96,455     ไร (5.7)% เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 3,957    ราย (7.9)%

อ.โพธิ์ประทับชาง 159,293    ไร (9.5)% จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร

อ.ตะพานหิน 200,703    ไร (11.9)% ท้ังจังหวัด 156,032 ราย

อ.บางมูลนาก 169,865    ไร (10.1)% จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร อายุ 10 ปข้ึนไป

อ.โพทะเล 212,861    ไร (12.7)% ท้ังจังหวัด 143,203 ราย

อ.สามงาม 133,780    ไร (8.0)% ลูกจางทํางานเกษตรอ.สามงาม 133,780    ไร (8.0)% ลูกจางทํางานเกษตร

อ.ทับคลอ 137,643    ไร (8.2)% จํานวนลูกจางประจําท้ังสิ้น 4,025 คน

อ.สากเหล็ก 54,111     ไร (3.2)% คนไทย 4,001 คน (99.4)%

อ.บึงนาราง 111,288    ไร (6.6)% คนตางดาว 24 คน (0.6)%

อ.ดงเจริญ 91,066     ไร (5.4)%

อ.วชิรบารมี 103,484    ไร (6.2)%



การศึกษาผูถือครองทําการเกษตร จํานวนเงินท่ีเปนหนี้เพ่ือการเกษตรจําแนกตามแหลงเงินกู2/ (ลานบาท)

รวมท้ังสิ้น 50,310 ราย รวมท้ังสิ้น 6,938

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 989 ราย (2.0)% ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ปวช./ปวส./ฝกหัดครู (รวมอนุปริญญาทุกสาขา) 1,523 ราย (3.0)% 5,799 (83.6)%

มัธยมศึกษา 8,193 ราย (16.3)% ธนาคารอ่ืนๆ/สถาบันการเงิน 146 (2.1)%

ประถมศึกษา 35,209 ราย (70.0)% สหกรณ/กลุมเกษตรกร 206 (3.0)%

ต่ํากวาประถมศึกษา 3,456 ราย (6.9)% กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ539 (7.8)%

การศึกษาอ่ืน 216 ราย (0.4)% หนวยราชการอ่ืนๆ 19 (0.3)%

ไมมีการศึกษา 724 ราย (1.4)% แหลงเงินกูนอกระบบ 229 (3.3)%

สรุปประเด็นเดน (ตอ)

รายไดและหนี้สินของครัวเรือน

รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร

รวมท้ังสิ้น 50,310 ราย

100,001 บาทข้ึนไป 34,775 ราย (69.1)% จํานวนผูถือครองท่ีปลูกขาว 41,403 ราย

50,001-100,000 บาท 7,751 ราย (15.4)%

20,001-50,000 บาท 4,057 ราย (8.1)% เนื้อท่ีเพาะปลูกขาว ไร

10,001-20,000 บาท 1,536 ราย (3.1)%

ต่ํากวา 10,000 บาท 1,569 ราย (3.1)% เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ไร

ยังไมมีผลผลิตจากการเกษตร 622 ราย (1.2)%

แหลงท่ีมาของรายได ผลผลิตขาว ตัน

รวมท้ังสิ้น 50,310 ราย

จากการเกษตรอยางเดียว 31,083 ราย (61.8)% ผลผลิตเฉล่ีย 678 กก./ไร

จากการเกษตรและจากแหลงอ่ืน 19,227 ราย (38.2)%

   สวนใหญจากผลผลิตทางการเกษตร 13,486 ราย (26.8)%

989 ราย (2.0)%

2,552,060

2,535,483

1,718,235

รายไดและหนี้สินของครัวเรือน

ขาว

ยางพารา
   สวนใหญจากการรับจางทํางานกษตร 989 ราย (2.0)%

   สวนใหญจากแหลงอ่ืน 4,752 ราย (9.4)% จํานวนผูถือครองท่ีปลูกยางพารา 88 ราย

หนี้สินเพ่ือการเกษตร

จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการเปนหนี้ 50,310 ราย เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพารา 2,339 ไร

ไมมีหนี้สิน 13,935 ราย (27.7)%

มีหนี้สิน 36,375 ราย (72.3)%

  เพ่ือการเกษตร 34,271 ราย (68.1)%

  นอกการเกษตร 1,445 ราย (2.9)%

  เพ่ือการเกษตรและนอกการเกษตร 659 ราย (1.3)%

จํานวนเงินท่ีเปนหนี้เพ่ือการเกษตร 6,938 ลานบาท

หนี้สินเฉลี่ยตอผูถือครองท่ีเปนหนี้ 198,626 บาท

ยางพารา



Number of holdings Average area of holding

Total 50,329     cases Total 33.4      Rais

Amphoe Mueang Phichit 7,348       cases (14.6)% Amphoe Mueang Phichit 28.5 Rais

Amphoe Wang Sai Phun 2,162       cases (4.3)% Amphoe Wang Sai Phun 44.6 Rais

Amphoe Pho Prathap Chang 4,704       cases (9.3)% Amphoe Pho Prathap Chang 33.9 Rais

Amphoe Taphan Hin 5,520       cases (11.0)% Amphoe Taphan Hin 36.4 Rais

Amphoe Bang Mun Nak 4,405       cases (8.7)% Amphoe Bang Mun Nak 38.6 Rais

Amphoe Pho Thale 8,277       cases (16.4)% Amphoe Pho Thale 25.7 Rais

Amphoe Sam Ngam 4,072       cases (8.1)% Amphoe Sam Ngam 32.9 Rais

Key Findings

Agriculture

Amphoe Sam Ngam 4,072       cases (8.1)% Amphoe Sam Ngam 32.9 Rais

Amphoe Tap Khol 3,150       cases (6.3)% Amphoe Tap Khol 43.7 Rais

Amphoe Sak Lek 1,636       cases (3.3)% Amphoe Sak Lek 33.1 Rais

Amphoe Bueng Na Rang 3,373       cases (6.7)% Amphoe Bueng Na Rang 33.0 Rais

Amphoe Dong Charoen 2,329       cases (4.6)% Amphoe Dong Charoen 39.1 Rais

Amphoe Wachirabarami 3,353       cases (6.7)% Amphoe Wachirabarami 30.9 Rais

Area of agricultural holding Activity of agriculture
1/
 (Number of holdings)

Total 1,679,932 Rais Cultivating crops 47,744  cases (94.8)%

Amphoe Mueang Phichit 209,383    Rais (12.5)% Rearing livestock 6,259    cases (12.4)%

Amphoe Wang Sai Phun 96,455     Rais (5.7)% Freshwater culture 3,957    cases (7.9)%

Amphoe Pho Prathap Chang 159,293    Rais (9.5)% Number of holder's household members

Amphoe Taphan Hin 200,703    Rais (11.9)% Total 156,032 cases

Amphoe Bang Mun Nak 169,865    Rais (10.1)% Number of holder's household members 

Amphoe Pho Thale 212,861    Rais (12.7)% (10 years and over)Amphoe Pho Thale 212,861    Rais (12.7)% (10 years and over)

Amphoe Sam Ngam 133,780    Rais (8.0)% ท้ังจังหวัด 143,203 cases

Amphoe Tap Khol 137,643    Rais (8.2)% Employment on agricultural workers

Amphoe Sak Lek 54,111     Rais (3.2)% Number of permanent workers 4,025 cases

Amphoe Bueng Na Rang 111,288    Rais (6.6)% Thai 4,001 cases (99.4)%

Amphoe Dong Charoen 91,066     Rais (5.4)% Foreigner 24 cases (0.6)%

Amphoe Wachirabarami 103,484    Rais (6.2)%



Education of agricultural holding Amount of debt for agriculture by source of loan (million baht)

Total 50,310 cases Total 6,938

Bachelor and over 989 cases (2.0)% Bank for agriculture and agriculture cooperative

Vocational education/Teachers' training 5,799 (83.6)%

(every diploma in education) 1,523 cases (3.0)% Other bank/Financial institute 146 (2.1)%

Secondary education 8,193 cases (16.3)% Cooperative/Farmer's group 206 (3.0)%

Elementary education 35,209 cases (70.0)% Village and city fund 539 (7.8)%

Lower than Elementary education 3,456 cases (6.9)% Other government agencies 19 (0.3)%

Others 216 cases (0.4)% Unorganized marker 229 (3.3)%

No education 724 cases (1.4)%

Key Findings (Contd)

Income from agricultural product

Total 50,310 cases Number of holdings 41,403 cases

100,001 baht and over 34,775 cases (69.1)%

50,001-100,000 baht 7,751 cases (15.4)% Planted area rais

20,001-50,000 baht 4,057 cases (8.1)%

10,001-20,000 baht 1,536 cases (3.1)% Harvested rais

Under 10,000 baht 1,569 cases (3.1)%

Not having agriculture product 622 cases (1.2)% Product ton

Source ofhousehold income

Total 50,310 cases Average product 678 kg./rais

Agriculture only 31,083 cases (61.8)%

Agriculture and other sources 19,227 cases (38.2)%

2,552,060

2,535,483

1,718,235

Income and debt of holder's household Rice

Para RubberAgriculture and other sources 19,227 cases (38.2)%

   สวนใหญจากผลผลิตทางการเกษตรMainly from agriculture 13,486 cases (26.8)%

   สวนใหญจากการรับจางทํางานกษตรMainly from being agricultural worker 989 cases (2.0)% Number of holdings 88 cases

   สวนใหญจากแหลงอ่ืนMainly from other sources 4,752 cases (9.4)%

Debt for agriculture Planted agea 2,339 rais

Number of holders reporting debt 50,310 cases

Not being in debt 13,935 cases (27.7)%

being in debt 36,375 cases (72.3)%

  Debt for agriculture 34,271 cases (68.1)%

  Debt out of agriculture 1,445 cases (2.9)%

  Debt for agriculture and out of agriculture 659 cases (1.3)%

amount of debt for agriculture 6,938 million baht

Average of debt for agriculture 198,626 baht

Para Rubber
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1.  สํามะโนการเกษตร 

 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเกษตร 

โดยการสอบถามจาก ผูถ ือครองทําการเกษตรทุกคน     

ทั่วประเทศ ณ วันสํามะโน เปรียบเสมือน  การฉายภาพนิ่ง

ของการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสํามะโน เพ่ือแสดง

ให เห ็นว า  ณ  ว ันสํ า มะ โน  ประเทศ ไทยม ีผู ถ ือครอง         

ทําการเกษตรเทาใด อยูท่ีไหน (จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน) 

มีลักษณะการทําการเกษตรเปนอยางไร (มีจํานวน เน้ือท่ีเทาไร 

ทําอะไร ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว อะไรบาง) มีอายุเทาไร 

มีการศึกษาระดับไหน และมีรายไดหน้ีสินเทาใด เปนตน  

2. ความเปนมา 

 ประเทศไทยมีการจัดทําสํามะโนการเกษตร

มาแลว  5 ค รั้ ง  ค รั้ งแรกเ มื่อ  พ .ศ . 2493  ตอมาใน 

พ.ศ. 2506  2521  2536 และ 2546   เพ่ือใหมีขอมูลสถิติ

เ กี่ย วกับโครงสราง พื้นฐานทางการเกษตร สําหรับใช

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

ของประเทศ และสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย 

ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาทางการเกษตรได

อยางตอเ นื่อง  และเพื่อใหสอดคลองกับขอ เสนอแนะ

ขอ ง อ ง คก า ร อ า หา รแ ล ะ เกษ ต รแหงสหประชาชาติ 

(FAO) ท่ีแนะนําใหทุกประเทศจัดทําสํามะโนการเกษตร

ทุก 10 ป  สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งมีอํานาจหนา ท่ี

ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในการจัดทําโครงการ

สํามะโนทุกดาน  จึงไดกําหนดท่ีจะจัดทําสํามะโนการเกษตร

คร้ังท่ี 6 ขึ้นในป 2556 

 โดยคร้ังน้ีการทําสํามะโนการเกษตร ไดขยาย

ขอบขายการทําการเกษตรครอบคลุมถึงการทํานาเกลือสมุทร

ตามมติคณะรัฐมนตรี(1 มีนาคม 2554) และไดผนวกขอถาม

การทําประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าชายฝ ง

ไว ในแบบนับจดดวย 

  

  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานทาง

การเกษตร ไดแก จํานวนผูถือครอง และเน้ือท่ีถือครองทํา

การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นที่นํ้าจืด การทํานา

เกลือสมุทร การใชประโยชนในท่ีถือครอง การถือครองท่ีดิน 

เน้ือท่ีเพาะปลูกพืช เน้ือท่ีทํานาเกลือสมุทร และเน้ือท่ีเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด จํานวนการเลี้ยงปศุสัตว การใชปุย การใช

เคร่ืองจักรเคร่ืองมือเพื่อการเกษตร และกําลังแรงงานที่ใช

ในการเกษตร เปนตน 

 2) เพ่ือให มีขอมูลดังกลาวในระดับพ้ืนท่ียอย 

(ระดับหมูบาน) สําหรับใชประกอบการวางแผนพัฒนา

ในระดับประเทศ และระดับทองถิ่นตอไป 

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

การเลือกตัวอยาง สําหรับการสํารวจในรายละเอียดเก่ียวกับ

การเกษตร การทําประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ชายฝง  

 4) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง

พ้ืนฐานทางการเกษตร ในรอบ 10 ปท่ีผานมา 

4. ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 ขอมูลท่ีไดจากการจัดทําสํามะโนการเกษตรน้ี

หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา 

รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ สามารถนําไปใชประโยชนได 

ดังน้ี 

 1)  ใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย  

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตรในระดับประเทศ

และระดับทองถิ่น และใชในการติดตามประเมินผลการพัฒนา

ประเทศในชวงท่ีผานมา 

 2)  ใชในการวิเคราะหศึกษาแนวโนม และ   

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานการเกษตร และการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 3)  ใชศึกษาและประกอบการพ ิจ า รณ า      

ในการกําหนดนโยบายชวยเหลือเกษตรกรดานท่ีดินทํากิน 

บทที่ 1 
บทนํา 
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 4)  ใชกําหนดนโยบายการใชท่ีดินใหเหมาะสม

แกการเพาะปลูกพืชแตละชนิด ในสภาพของแตละทองถิ่น  

ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด 

 5)   ขอมูลของเกษตรกร เชน เพศ อายุ 

ลักษณะการทํางาน รายไดและหน้ีสินทางการเกษตร 

การศึกษา ของผูถือครอง สามารถใชวิเคราะหโครงสราง

ทางประชากรของ เกษตรกรและฐานะของครัว เรือน 

การพ่ึงพิงรายได เพ่ือกําหนดนโยบายชวยเหลือเกษตรกร 

โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยผูยากจน 

 6)  ขอมูลดานแรงงานในภาคเกษตร สามารถ 

ใชศึกษาการใชแรงงาน และการยายถิ่นจากชนบทสูเมือง 

 7)  ขอมูลที่ไดสามารถใชเปนกรอบในการ

เลือกตัวอยา งสวนหนึ่ง  (Sampl ing Frame) สําหรับ

การสํารวจในรายละเอียดเก่ียวกับการเกษตรตาง ๆ ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 8 )  ใช เป นข อ มูลสํ าห รับการ จัด ทําบัญชี

ประชาชาติ สาขาการเกษตร 

 9)  เปนขอมูลสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย และ

ผูท่ีสนใจนําไปศึกษาวิเคราะหวิจัยดานการเกษตร และดาน

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

5. ขอบขาย 

 การทําการเกษตร  หมายถึง การเพาะปลูกพืช 

การเลี้ยงปศุสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด และการทํานา

เกลือสมุทร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขาย  ดังตอไปน้ี 

 1)  การเพาะปลูกพืช ไดแก การเพาะปลูกขาว 

ยางพารา พืชยืนตน/ไมผลและสวนปา พืชไร พืชผัก/สมุนไพร 

และไมดอกไมประดับ ทุงหญาเลี้ยงสัตว การเพาะชําพัน ธุ ไ ม  

การเพาะเห็ดและการเพาะเชื้อเห็ด (รวม การเพาะปลูกขาว

เพ่ือบริโภค) 

 2)  การเล้ียงปศุสัตว ไดแก การเลี้ยงวัว ควาย 

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

เพ่ือใชงานเกษตร) 

 

 3) การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นที ่นํ้าจ ืด 

ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดจําพวกปลา         

  รวม ปลาและสัตวนํ้าสวยงามอื่นๆ กุ ง 

และสัตวนํ้าอ่ืนๆ เชน กบ ตะพาบนํ้า จระเข นํ้าจืด และ

ปลาสวยงาม เปนตน (รวม สัตว นํ้ากรอยท่ีนํามาเลี้ยงใน

พ้ืนท่ีนํ้าจืดดวย เชน กุงกุลาดํา ปลากะพง เปนตน) 

 4)  การทํานาเกลือสมุทร ไดแก การทํานาเกลือ  

ในพ้ืนท่ี 7 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี และปตตานี 

 ไมรวม 1) การทําการเกษตรเพ่ือการศึกษา 

           ทดลอง การแขงขัน การกีฬา  

                                  การพักผอนหยอนใจ 

 2) การบริการทางการเกษตร 

 เชน การรับจางไถดวย 

 รถแทรกเตอร  รับจางขุด 

 รับจางผสมพันธุสัตว  

 รับจางฟกไข เปนตน 

6. วันสํามะโน 

 หมายถึง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

 กําหนดขึ้นเพ่ือใชอางอิงขอมูล เชน จํานวนผูถือครอง 

และเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร ลักษณะตาง ๆ ของการทํา

การเกษตร เปนตน 

7. คุมรวม 

 ผูถือครองทําการเกษตรท่ีจะถูกเก็บรวบรวมขอมูล

ในคร้ังน้ี คือ ผูถือครองทําการเกษตรท่ีทําการเพาะปลูกพืช 

เลี้ยงปศุสัตว เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด และทํานาเกลือสมุทร 

ทุกคนในทุกทองท่ีท่ัวประเทศ ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาล 

 สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลของโครงการน้ีได   

ใชวิธี “Closed Segment Concept” ในระดับจังหวัด 

กลาวคือ ผูถือครองทําการเกษตรจะถูกนับจดและแจงนับ

ในจังหวัดที่มีการทําการเกษตรเทาน้ัน 
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8. ขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

 ขอมูลเก่ียวกับการทําการเกษตรของผูถือครอง

ท่ีเก็บรวบรวม มีดังน้ี 

  1) ลักษณะการดําเนินงานและสถานภาพ

ของผูถือครอง 

 2) เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม

การใชประโยชน  การถือครองและท่ีตั้งของผืนท่ีดิน 

 3) การเลี้ยงปศสุัตว 

 4) ขาว 

 5) ยางพารา 

 6) พืชยืนตน  ไมผล  และสวนปา 

 7) พืชผัก  สมุนไพร  และไมดอกไมประดับ 

 8) พืชไร 

 9) การทํานาเกลือสมุทร  

  10) การเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 

  11) เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณการขนสง

เพ่ือการเกษตร  

  12) ปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 

  13) ลูกจางทํางานเกษตร  

  14) สมาชิกในครัวเรือนผูถือครองและลักษณะ

การทํางาน 

  15) การศึกษาและการเปนสมาชิกองคกรดาน

การเกษตรของผูถือครอง 

  16) รายไดและห น้ีสินทางการเกษตรของ

ครัวเรือนผูถือครอง 

 หมายเหตุ  ;  ขอ  1) - 10)   ขอมูลโครงสราง

พ้ืนฐานหลักทางการเกษตร 

(สัมภาษณผูถือครองทุกคน) 

                                 ขอ 11) - 16)   ขอมูลโครงสราง

ทางการเกษตรอ่ืน (สัมภาษณผู

ถือครองรอยละ 25) 

9.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจะดําเนินการพรอมกัน ทุก

จังหวัดท่ัวประเทศระหวางวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2556 

โดยสํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ไดสงอาสาสมัครเกษตรหมูบาน  

จํานวน  158  คน  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล 

จํานวน 32 คน  และเจาหนาท่ีของสํานักงานสถิติจังหวัด

ออกไปสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนทุกครัวเรือนในจังหวัด    

เพ่ือหาผูถือครองทําการเกษตร  โดยใชคอมพิวเตอรพกพา

ขนาดกลาง (Tablet) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

10.  คํานิยาม 

 1. ผูถือครองทําการเกษตร 
  หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงควบคุม 

จัดการ และมีอํานาจตัดสินใจ เกี่ยวกับการทําการเกษตร

ในท่ีถือครอง  และเปนผูรับผิดชอบท้ังทางดานเทคนิคและ

การเงิน อาจดําเนินงานเอง หรือมอบใหผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย ดําเนินงานหรือดูแลแทนก็ได   

 1) เปนผูทําการเกษตรในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

 2) เปนเจาของที่ดินที่ใชทําการเกษตร เปนผูเชา 

หรือทําการเกษตรในที่ดินของผูอื่นหรือในที่สาธารณะ/

ปาสงวน  โดยไมคํานึงถึงวาจะไดรับความยินยอมหรือถูกตอง

ตามกฎหมายหรือไม 

 3) มีที ่ด ินที ่ใช ทําก าร เกษตรผืน เด ียวหร ือ

หลายผืน ท่ีดินดังกลาวอาจอยูแหงเดียวกัน หรืออยูแยกกัน

ในเขตทองท่ีใดก็ได  แตท่ีดินทุกผืนจะตองอยูภายในเขต

จังหวัดเดียวกัน ซ่ึง  

 (1)  ท่ีดินแตละผืนอาจจะใชท้ังหมดหรือเพียง

บางสวน  เพ่ือการผลิตทางการเกษตรก็ได 

 (2)  ท่ีดินแตละผืนอาจมีเน้ือท่ีเพียงเล็กนอย  

เชน  คอกสัตว  ท่ีเพาะเห็ด  ท่ีเลี้ยงกลวยไม  หรือบอเลี้ยงปลา

นํ้าจืด  เปนตน 

 4) การดําเนินงานตองอยูภายใตการบรหิารหรอืการ

จัดการอันเดียวกัน ซ่ึงอาจดําเนินการโดยครัวเรือนเดียว หรือ

ครัวเรือนตั้งแต 2 ครัวเรือนขึ้นไป หรือบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ท่ีอยู

ตางครัวเรือนกัน หรือบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล หรือ

หนวยงานของรัฐ หรือดําเนินงานในลักษณะอื่นๆ เชน 

กลุมเกษตรกร เปนตน 

 2.  เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร 

 หมายถึง เน้ือที่รวมของที่ดินทุกผืนภายในจังหวัดท่ี

ผูถือครองถือครองอยูและใชทําการเกษตร (เพาะปลูกพืช 

เลี ้ยงสัตว เพาะเลี ้ยงสัตว นํ้าในพื ้นที ่นํ้าจ ืด ทํานาเกลือ

สมุทร) ซึ่งที ่ด ินดังกลาวผู ถ ือครองอาจเปนเจาของ เชา 

หรือทําฟรีในที่สาธารณะ/ปาสงวน/ที่ของผูอื่น ก็ได 
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 ท่ีดินที่ใชทําการเกษตรผืนใด มีบริเวณลานในไรนา 

ยุงฉาง โรงเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช บานและบริเวณบาน ปา  

คันบอ  ฯลฯ  อยูดวย ใหรวมเน้ือที่ดังกลาวเขาไปดวย 

 รวม ท่ีดินทั้งผืนท่ีเคยใชทําการเกษตร แตพักทิ้งไว 

   ไมมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

   ในพ้ืนท่ีนํ้าจืด และทํานาเกลือสมุทร ตั้งแต 

   1 ปข้ึนไปแตไมถึง 5 ป 

 ไมรวม ท่ีดินทั้งผืน  ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี 

1) ใหผูอ่ืนเชาหรือยอมใหผูอ่ืนทําประโยชน 

  โดยไมคิดคาเชา   

 2)  เคยใชทําการเกษตร แตพักทิ้งต้ังแต 

    5 ปข้ึนไป 

  3)  เปนท่ีปลูกบาน สิ่งปลูกสราง และ  

       ปาขึ้นเองตามธรรมชาติ 

 3.  การถือครองท่ีดิน 

 หมายถึง  สิทธิในการครอบครองหรือใชที่ดินเพ่ือ

ทําการเกษตร ในลักษณะตาง ๆ  ของผูถือครอง อาจเปนเน้ือที่ของ

ตนเอง หรือเปนเน้ือที่ไมใชของตนเอง เชน เปนเจาของ เชา 

หรือถือครองท่ีดินในลักษณะอ่ืน ซ่ึงผูถือครองอาจจะถือครอง

ท่ีดินในลักษณะเดียว เชน เปนเจาของอยางเดียว หรือเชา

อยางเดียว  หรืออาจจะถือครองท่ีดินมากกวาหน่ึงลักษณะ 

เชน เปนเจาของและเชา หรือเชาและถือครองในลักษณะอ่ืน

รวมกัน เปนตน 

 การถือครองท่ีดิน  จําแนกตามลักษณะตาง ๆ  ดังน้ี 

 3.1 เน้ือที่ของตนเอง 

 1) เปนเจาของ  หมายถงึ 

 ก. มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิใน 

  ท่ีดิน  ดังตอไปน้ี 

  (1) โฉนดท่ีดิน (น.ส.4)  โฉนดแผนท่ี 

โฉนดตราจอง  ตราจองท่ีตราวาไดทําประโยชนแลว 

 (2) น.ส.5 (ใบไตสวน) คือ หนังสือ

แสดงการสอบสวน เพ่ือออกโฉนดท่ีดิน 

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

คือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 (4) ส.ป.ก. 4-01 คือ หนังสือใหเขา

ทําประโยชนในท่ีดินตามกฎหมายการปฏิรูปท่ีดิน 

 (5) น.ค. คือ  หนังสือใหเขาทําประโยชน 

ในนิคมสรางตนเองของกรมประชาสงเคราะห  ซ่ึงกรม

ประชาสงเคราะหอาจมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการก็ได   

 (6) ส.ท.ก. คือ หนังสือแสดงสิทธิ

ท่ีดินทํากินออกโดยกรมปาไม  อนุญาตใหบุคคลเขาทํา

ปร ะ โ ยช น  ห รือ อยู  อ า ศัย ใน เ ข ต ป า ส ง วนแห ง ช า ติ

เปนการชั่วคราว 

 (7) ก.ส.น. คือ  หนังสือใหเขาทํา

ประโยชน  โดยกรมสงเสริมสหกรณ 

 (8) น.ส.2 (ใบจอง) คือ หนังสือท่ี

อนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินท่ีรัฐจัดให 

 (9) ส.ค.1 คือ หนังสือแสดงสิทธิการ

ครอบครองท่ีดินมือเปลา 

 (10) ใบ ภ.บ.ท. คือ ใบเสร็จเสียภาษี

บํารุงทองท่ี เปนหลักฐานแสดงการเสียภาษี  

 (11) อนุญาต 3 (อ.3) คือ ใบอนุญาต 

ซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีออกใหแกบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํา

ประมง หรือทําเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในท่ีอนุญาต 

 ข. เขาครอบครองที่ดินเสมือนเปนเจาของ 

ซ่ึงไดแก 

  (1) ได ร ับ ม รด กต กท อด  แตยัง

ไมไดเปลี่ยนแปลงชื่อตามกฎหมาย 

 (2) เขาครอบครองท่ีดินของเอกชน

ท่ีมีหนังสือสาํคัญแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน(โฉนด)  โดยสงบ

เปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ โดยไมเสียคาเชาและไมได

รับการขัดขวางใด ๆ ทั้งส้ินเปนเวลา 10 ปข้ึนไป 

 (3) แยงการครอบครองท่ีดินของ

เอกชนท่ีไมมีโฉนดท่ีดิน  ดวยเจตนายึดถือเพ่ือตน โดยไมถูก

ฟองคดีเอาคืนการครอบครองภายใน 1 ป 

 3.2 เน้ือที่ไมใชของตนเอง 

 1) เชา 

 หมายถึง  ผูถือครองเชาท่ีดินจากผูอ่ืน  

ทําการเกษตร  โดยไมคํานึงถึงลักษณะการจายคาเชา  ซ่ึงอาจ

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

 ที่ปาเส่ือมโทรม 

 หมายถึง  ที่ดินที่ผูถือครองเขาไปทํา

การเกษตร โดยไมมีกรรมสิทธิ์หรือไมไดจายคาเชา  เชน  

ท่ีดินในเขตปาสงวน  ท่ีสาธารณะ  ท่ีดินท่ีบุคคลอ่ืนอนุญาตให

ทําประโยชนไดโดยไมตองจายคาตอบแทน  เปนตน 

11. การพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสํามะโนการเกษตร
ดวย Tablet  

 ในการเ ก็บรวบรวมขอ มูลค ร้ัง น้ี  ได มีการใช

เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวย ดังน้ี 

 1. ใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดกลาง 

(Tablet) บันทึกขอมูลแทนการใชแบบสอบถามกระดาษ 

ซ่ึงชวยใหการดําเนินงานในสนามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอื  

 1.1 สามารถตรวจสอบความสอดคลอง/

ถูกตอง ของขอมูลไดทันทีในขณะปฏิบัติงานสนาม 

 1.2 ลดเวลาในการบันทึกขอมูลจึงทําให

ประมวลผล และนําเสนอผลไดเร็วขึ้น 

 1.3 สามารถแสดงพิกัด (GPS) การเดินใน

พ้ืนท่ีของพนักงานแจงนับแตละคน ซ่ึงเปนการควบคุม

คุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแจงนับวาไดไปในเขต

ปฏิบัติงานท่ีไดมอบหมายถูกตอง (Quality Control) 

 1.4 สามารถสงข อมูลขึ ้น  Server ใน

ระบบ Cloud  ไดทันที 

 2. ใช Web Application ติดตามความกาวหนา

ของการปฏิบัติงานสนาม ณ เวลาปจจุบัน 

 2.1 สามารถติดตามการออกปฏิบัติงานจริง   

ในพ้ืนท่ีของพนักงานแจงนับแตละคน  โดยแสดงขอมูลในแตละ

เขตปฏิบัติงานบนแผนท่ี 

 2.2 สามารถดูความกาวหนาของการทํางาน         

แตละคนไดทุกระดับ ตั้งแตระดับพนักงานแจงนับ เจาหนาท่ี

วิชาการ และเจาหนาท่ีของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงทําให

สามารถแกไขปญหาไดทันที ในกรณีที่ง านไมเปนไป

ตามเปาหมาย หรือลาชา 

 

12.  การประมวลผล 

 หลังจากท่ีเก็บรวบรวมขอมูลดวยเคร่ือง Tablet 

และผานการตรวจสอบขั้นตนจากงานสนามแลว ขอมูลจะถูกสงขึ้น 

Server เพ่ือใหเจาหนาท่ีวิชาการตรวจสอบความครบถวน 

ความถูกตอง และความแนบนัยของขอมูลทุกรายการอยางละเอียด

เป นรายคร ัว เร ือน แล วย ืนย ันข อม ูลด ังกล าว  เ พื ่อให

เจาหนาท่ีสถิติประจําจังหวัดตรวจสอบความถูกตอง ความแนบนัย 

และความครบถวนอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือยืนยันความสมบูรณของขอมูล

ท้ังหมดของจังหวัดท่ีอยูใน Server หลังจากน้ันจะประมวลผล

ในรูปตาราง  เพ่ือจัดทําเปนรายงานผลในระดับจังหวัด  ภาค  

และท่ัวราชอาณาจักร ตอไป 

 สําหรับขอมูลระดับพ้ืนท่ียอยต่ําสุดถึงระดับหมูบาน 

ผูสนใจสามารถติดตอขอไดท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ 

13.  การประเมนิผลขอมูลสํามะโน 

  หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลสํามะโนการเกษตร

เสร็จสิ้นแลว สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการประเมินผลขอมูล

สํามะโนการเกษตรท่ีได โดยการสงเจาหนาท่ีของสํานักงาน

สถิติแหงชาติออกไปทําการสํารวจซํ้า (Post Enumeration 

Survey : PES)  ในครัวเรือนทุกครัวเรือนจากเขตแจงนับ

ตัวอยางท่ัวประเทศ  โดยระเบียบวิธีการเลือกตัวอยางแบบ 

Stratified Single-Stage Sampling โดยมีกลุมจังหวัด

ของภาคเปนสตราตรัม  ซ่ึงมีท้ังสิ้น 4 สตราตรัม คือ ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และจังหวัด

เปนสตราตรัมยอย ในแตละจังหวัดไดทําการเลือกเขตแจง

นับตั วอย า ง ด วย วิ ธี การสุ มแบบมีระบบ (Systematic 

Sampling)  จํานวน 1,280 เขตแจงนับ  ซึ่งหลังจาก

ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลแลว  จะทําการสอบเทียบ 

(Matching) ขอมูลของสํามะโน กับการสํารวจซํ้า เพ่ือนําผล

สอบเทียบไปวิเคราะหและประเมินความคลาดเคลื่อนของคุมรวม 

(Coverage error) และความคลาดเคลื่อนของเนื้อหา 

(Content error) เชน การเลี้ยงปศุสัตว การปลูกขาว 

การปลูกยางพารา การปลูกพืชยืนตน ไมผลและสวนปา 

และการปลูกพืชไร เปนตน 
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14. การนําเสนอผลและการเผยแพรขอมูล 

 1. การนําเสนอผล สํานักงานสถิติแหงชาติ

จะเสนอรายงานผล ดังน้ี 

 1) รายงานผลเบื้องตน เปนการประมวลผลจาก

แบบนับจดของแบบครัวเรือน เพ่ือเสนอผลในภาพรวมระดับ

จังหวัด ภาค และท่ัวราชอาณาจักร 

 2 )  รายงานผลลวงหนา (ประมวลผล 1% จาก

แบบแจงนับ)  เปนการประมวลผลจากแบบแจงนับของ

ครัวเรือนตัวอยาง  เพ่ือเสนอผลในรายละเอียดระดับภาค และ

ท่ัวราชอาณาจักร เพ่ือใหผูสนใจไดใชขอมูลกอน กอนท่ี

รายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ 

 3) รายงานผลฉบับสมบูรณ (ประมวลผล 100%  

จากแบบแจงนับ) เปนการประมวลผลจากแบบแจงนับของ

ครัว เ รือ น ทั้ง หมด  เ พื่อ เ สนอผล ในรายละเอียดระดับ

จังหวัด ภาค และท่ัวราชอาณาจักร 

 2. การเผยแพรขอมูล ขอมูลสํามะโนการเกษตร 

จะเผยแพรในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 

 1) ในรูปแบบเอกสาร รายงาน แผนพับ CD – ROM 

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

 3) ระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) 

 4) ระบบภู มิ สารสนเทศสถิ ติ  (Geographic 

Informaton System : GIS) 

 



 

   

1.  จํานวนผูถือครองทําการเกษตร 

  จากการทําสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 พบวา  

จังหวัดพิจิตร มีผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น 50,329 ราย 

ครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรคิดเปนรอยละ 27.7 ของ

ครัวเรือนท้ังจังหวัด
1/

  โดยลักษณะการทําเกษตรสวนใหญ ทํา

การเพาะปลูกพืช รอยละ 94.9 รองลงมาเปนการเลี้ยงปศุสัตว 

รอยละ 12.4 และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด รอยละ 

7.9  
  ผูถือครองทําการเกษตร รอยละ 16.4 อยูใน
อําเภอโพทะเล  รองลงมาอยูในอําเภอเมืองพิจิตร รอยละ 
14.6  อําเภอตะพานหิน รอยละ 11.0  อําเภอโพธ์ิประทับชาง 
รอยละ 9.3  อําเภอบางมูลนาก รอยละ 8.8  อําเภอสามงาม 
รอยละ 8.1    
 

  หากพิจารณาลักษณะการทําเกษตรเปนรายอําเภอ 

พบวา ผูถือครองท่ีทําการเพาะปลูกพืช อยูในอําเภอโพทะเล มาก

ท่ีสุด รอยละ 15.8  รองลงมาคือ อําเภอเมืองพิจิตร รอยละ 

14.4  อําเภอตะพานหิน รอยละ 11.3  อําเภอโพธ์ิประทับชาง 

รอยละ 9.4   ผูถือครองท่ีเลี้ยงปศุสัตวสวนใหญ อยูในอําเภอ

โพทะเล รอยละ 21.6  รองลงมาคือ อําเภอวชิรบารมี รอยละ 

15.0  อําเภอเมืองพิจิตร รอยละ 13.4  อําเภอบบางมูลนาก 

รอยละ 12.2  สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืดมี

มากท่ีสุดในอําเภอโพทะเล รอยละ 19.0  รองลงมาคือ อําเภอ

เมืองพิจิตร รอยละ 16.8  อําเภอบึงนาราง รอยละ 16.1 

อําเภอบางมูลนาก รอยละ 13.6  
   
  

ตาราง 1  จํานวนและรอยละของผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการทําเกษตรเขตการปกครองและอําเภอ      

เขตการปกครอง 
และอําเภอ 

รวม 
ลักษณะการทําการเกษตร

2/
 

การเพาะปลูกพืช การเล้ียงปศุสัตว การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
ในพืน้ทีน่้ําจืด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวนผูถือครอง 50,329 100.0 47,744 100.0 6,259 100.0 3,957 100.0 

   (94.9)  (12.4)  (7.9)  

อําเภอ         

   เมืองพิจิตร 7,348 14.6 6,902 14.4 841 13.4 665 16.8 
   วังทรายพูน 2,162 4.3 2,142 4.5 41 0.7 34 0.9 
   โพธ์ิประทับชาง 4,704 9.3 4,500 9.4 576 9.2 505 12.8 
   ตะพานหิน 5,520 11.0 5,381 11.3 299 4.8 185 4.7 
   บางมูลนาก 4,405 8.8 4,088 8.6 763 12.2 539 13.6 
   โพทะเล 8,277 16.4 7,525 15.8 1,353 21.6 754 19.0 
   สามงาม 4,072 8.1 3,944 8.3 325 5.2 148 3.7 
   ทับคลอ 3,150 6.3 3,080 6.4 299 4.8 53 1.3 
   สากเหล็ก 1,636 3.2 1,593 3.3 79 1.3 66 1.7 
   บึงนาราง 3,373 6.7 3,269 6.8 419 6.7 637 16.1 
   ดงเจริญ 2,329 4.6 2,234 4.7 323 5.2 102 2.6 
   วชิรบารมี 3,353 6.7 3,086 6.5 941 15.0 269 6.8 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
สรุปผลสํามะโน 

 

 

 

2/
  ลักษณะการทําเกษตร ตอบไดมากกวา 1 ประเภท 

1/
  ครัวเรือนทั้งจังหวัด ป 2556  มีจํานวน  181,980 ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)  

 



 

2. ลักษณะการดําเนินงานและขนาดเนื้อท่ีถือครอง 
    ทําการเกษตร 
 ผู ถือครองทําการเกษตรในจังหวัดพิจิตร  
สวนใหญ รอยละ 94.8  ทําการเกษตรโดยการปลูกพืช 
เปนหลัก ซึ่งอาจจะเปนการปลูกพืชอยางเดียวหรือปลูกพืช 
รวมกับการทําการเกษตรในลักษณะอื่นดวย โดยผูถือครอง
ที่ทําการเกษตรประเภทเดียวมีรอยละ 86.7  โดยทําการ
เพาะปลูกพืชมากที่สุดมีถึงรอยละ 82.0  รองลงมาเปน
การเลี้ยงปศุสัตว รอยละ 3.7  และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใน
พื้นที่นํ้าจืดมี รอยละ 1.1  สําหรับผูถือครองที่ทําการเกษตร 
 
 

 
 

  

 

 

2 ประเภท และต้ังแต 3 ประเภทข้ึนไป มีรอยละ 11.3  
และ 1.9 ตามลําดับ 

     เมื่ อพิจารณาถึงขนาดเ น้ือที่ ถือครองทํา

การเกษตร พบวา ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญ 

รอยละ 67.0 มีเน้ือที่ถือครองขนาดตํ่ากวา 40 ไร ซึ่งใน

จํานวนน้ีรอยละ 46.7 เปนผู ถือครองที่มีเ น้ือที่ขนาด   

10 - 39 ไร สําหรับผูถือครองทําการเกษตรที่ถือครองเน้ือที่

ขนาดใหญ (140 ไรข้ึนไป) มีเพียงรอยละ 1.0 เทาน้ัน  
  
 

 
 
 
 
 
 

รายการ จํานวน  รอยละ  

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทั้งส้ิน  50,329  100.0  

    ลักษณะการดําเนินงาน      

        ทําการเกษตรประเภทเดียว 43,673  86.8  

           เพาะปลูกพืช  41,280  82.0  

           เล้ียงปศุสัตว 1,843  3.7  

           เพาะเล้ียงสัตวนํ้าในพื้นที่นํ้าจืด  550  1.1  

        ทําการเกษตร 2 ประเภท 5,681  11.3  

           เพาะปลูกพืชและเล้ียงปศุสัตว 3,249  6.5  

           เพาะปลูกพืชและเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในพื้นที่นํ้าจืด 2,240  4.4  

           เล้ียงปศุสัตวและเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในพื้นที่นํ้าจืด 192  0.4  

        ทําการเกษตรตั้งแต 3 ประเภทข้ึนไป 975  1.9  

           เพาะปลูกพืช  เล้ียงปศุสัตวและเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในพื้นที่นํ้าจืด 975  1.9  

ขนาดเนื้อทีถ่ือครองทั้งส้ิน (ไร)  50,329  100.0  

        ต่ํากวา          2  4,081  8.1  

           2     –       5  3,653  7.3  

           6     –       9  2,440  4.9  

         10     –      19  8,035  16.0  

         20     –      39  15,466  30.7  

         40     –      59  9,078  18.0  

         60     –    139  7,066  14.0  

        140   ขึ้นไป  510  1.0  

ตาราง 2  ผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการดําเนินงานและขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งส้ิน 
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3. ลักษณะการถือครองท่ีดนิและหนังสือสําคัญแสดง 
    กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
     ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญ  รอยละ 57.7 

ทําการเกษตรในเน้ือท่ีของตนเองอยางเดียว   ผูถือครองรอยละ 4.9 

ทําการเกษตรในเน้ือท่ีของตนเองและทําการเกษตรในเน้ือท่ี

ของผูอ่ืนดวย  สําหรับผูท่ีทําการเกษตรโดยไมมีเน้ือท่ีถือครอง

เปนของตนเองเลยมีรอยละ 19.9 

      เม่ือพิจารณาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิในเน้ือท่ี
ของตนเองน้ัน พบวา ผูถือครองท่ีทําการเกษตรในท่ีดินท่ีมี
หนังสือสําคัญแสดงเปนกรรมสิทธ์ิเปนโฉนด/ ตราจอง/ นส.5/ 
นส.3/ และ นส.3ก. นส.3ข. มีรอยละ 83.2  สําหรับ       
ผูทําการเกษตรในท่ีดินท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐ เชน สปก.4-01/ 
นค./ สทก./ กสน./ นส.2/ สค.1 มีรอยละ 16.0 และ          
ผูท่ีทําการเกษตรในท่ีดินท่ีมีเพียงใบแสดงการเสียภาษีบํารุง
ทองท่ี ภบท. และใบอนุญาต อ.3  มีรอยละ 0..8  

ตาราง 3  ผูถือครองทําการเกษตรที่มีที่ดิน จําแนกตาม     
            ลักษณะการถือครองที่ดิน  และหนังสือสําคัญ  
            แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 

 

4. เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการใช 
    ประโยชนในท่ีดิน และลักษณะการถือครองท่ีดิน 

      จากเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตรท้ัง จังหวัด 

1,679,932 ไร พบวา เน้ือท่ีเกือบท้ังหมด รอยละ 91.8  เปนท่ี

ปลูกขาว รองลงมาเปนท่ีปลูกพืชไร รอยละ 3.8  ท่ีปลูกพืชยืน

ตนและผลไม/ท่ีปลูกสวนปา รอยละ 2.9  และท่ีอ่ืน ๆ รอยละ  

0.5        

 สวนลักษณะการถือครองท่ีดิน พบวา เน้ือท่ี    

ถือครองท่ีใชทําการเกษตรน้ัน สวนใหญ รอยละ 57.8 เปน

เน้ือท่ีของตนเอง  
 
ตาราง 4  เน้ือที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการใช 
             ประโยชนในที่ดิน และลักษณะการถือครองที่ดิน 

 

 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทั้งส้ิน  50,329 100.0 

    ลักษณะการถือครองที่ดิน    

       เน้ือที่ของตนเอง  29,044 57.7 

          เปนเจาของ  29,044 57.7 

       เน้ือที่ไมใชของตนเอง  10,000 19.9 

          เชา  8,743 17.4 

          ไดทําฟรี/ที่สาธารณะ/ที่ปาสงวน/ 
            ที่ปาเส่ือมโทรม 

 
1,035 

 
2.1 

          เชาและไดทําฟรีฯ 222 0.4 

       เน้ือที่ของตนเองและไมใชของตนเอง 11,285 22.4 

   
   หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

3/
  

     (เฉพาะเน้ือที่ของตนเอง)  
  

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

34,351 83.2 

       สปก.4-01/ นค./ สทก./ กสน.  6,585 15.9 

       นส.2/ สค.1  29 0.1 

       ภบท./ อ.3  315 0.8 

รายการ เนื้อที ่(ไร) รอยละ 

เนื้อที่ถือครองทําการเกษตรทั้งส้ิน  1,679,932 100.0 

   การใชประโยชนในที่ดนิ    

         ที่ปลูกขาว  1,542,392 91.8 

         ที่ปลูกยางพารา  2,382 0.1 

         ที่ปลูกพืชยืนตนและไมผล / 
           ที่ปลูกสวนปา 

47,909 2.9 

         ที่ปลูกพืชไร 64,308 3.8 

         ที่ปลูกพืชผัก สมุนไพร และ 
            ไมดอกไมประดับ  4,673 0.3 

         ทุงหญาเล้ียงสัตว 1,272 0.1 

         ที่เล้ียงปศุสัตว (คอกสัตว) 3,667 0.2 

         ที่เพาะเล้ียงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด  4,749 0.3 

         ที่อ่ืน ๆ  8,580 0.5 

   ลักษณะการถือครองที่ดิน  1,679,932 100.0 

         เน้ือที่ของตนเอง  971,685 57.8 

         เน้ือที่ไมใชของตนเอง  708,247 42.2 

   

3/  ผูถือครอง 1 ราย  อาจรายงานตามหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทีด่ินมากกวา 1 ประเภท  
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5. การใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 

  ผูถือครองทําการเกษตรที่ปลูกพืชสวนใหญ 
รอยละ 95.9 มีการใชปุย ซึ่งในจํานวนนี้เกือบทั้งหมด 
รอยละ 93.9  เปนการใชปุยเคมี โดยมีผูที่ใชปุยเคมี อยาง

เดียวรอยละ 66.6 สวนที่ใชปุ ยอินทรียหรือใชปุ ย
ชีวภาพอยางเดียวมีเพียงรอยละ 0.9 และ 0.3  ตามลําดับ  
นอกน้ันเปนการใชปุยเคมีรวมกับปุยอื่น ๆ  
 
 

 

รอยละ 27.3 และปุยอินทรียรวมกับปุยชีวภาพรอยละ 0.8 

โดยผูถือครองมีปริมาณการใชปุยเคมีเฉลี่ย 57.2 กก./ไร 

   สําหรับการปองกันและกําจัดศัตรูพืชพบวา  

ผูถือครองที่ปลูกพืชรอยละ 91.1 มีการปองกันและกําจัด

ศัตรูพืช ซึ่ ง วิ ธีการที่ ใชสวนใหญเปนการใชสารเคมี 

รอยละ 90.1  

 

 

 

 

 
 
 

รายการ จํานวน  รอยละ  

1. จํานวนผูถือครองที่ปลูกพืช      

         การใชปุย  47,630  100.0  

              ไมใชปุย 1,962  4.1  

              ใชปุย 45,668  95.9  

                    ปุยเคมี  31,714  66.6  

                    ปุยอินทรีย  427  0.9   

                    ปุยชีวภาพ  145  0.3  

                    ปุยเคมีและปุยอ่ืน ๆ 13,020  27.3  

                    ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 362  0.8  

         การปองกัน/กําจัดศัตรูพืช  47,630  100.0  

              ไมมีการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 4,229  8.9  

              มีการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 
4/

 43,401  91.1  

                    ใชสารเคมี  42,937  90.1  

                    ใชสารธรรมชาติ  4,252  8.9  

                    ใชศัตรูธรรมชาติ  502  1.0  

                    ใชวิธีอ่ืน ๆ  1,328  2.8  

2. เนื้อที่เพาะปลูกที่ใชปุยเคมี (ไร)  2,425,594  -  

3. ปริมาณปุยเคมีที่ใช (1,000 กก.)  138,687  -  

         เฉล่ียตอไร (กก.) 57.2  -  

ตาราง 5  ผูถือครองที่ปลูกพืช จําแนกตามการใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช  

            และเน้ือที่เพาะปลูกที่ใสปุยเคมี  และปริมาณปุยเคมีที่ใช 
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4/  ผูถือครอง 1 ราย  อาจรายงานการปองกัน/กําจัดศัตรูพืชมากกวา 1 วิธี  

 



 

6. ลักษณะทางดานประชากรและการทํางาน 

      จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาผูถือครองทํา
การเกษตรท่ีเปนบุคคลธรรมดา เปนชายมากกวาหญิง คือ 
เปนชายรอยละ 64.7 และหญิงรอยละ 35.3  เม่ือพิจารณา
ตามชวงอายุ พบวา ผูถือครองสวนใหญ  รอยละ 94.0  มีอายุ 
35 ปขึ้นไป โดยอยูในชวงอายุ 35 - 64 ป รอยละ 77.3 และ
เปนผูถือครองท่ีมีอายุ 65 ปขึ้นไปถึงรอยละ 16.7 
 
ตาราง 6 ผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามเพศและหมวดอายุ 
 

 
 จังห วัด พิจิตรมี จํานวนสมาชิกในครัวเ รือน 
ผูถือครองทําการเกษตรท้ังสิ้น 156,032 คน คิดเปนรอยละ 

28.4 ของประชากรท้ังจังหวัด
5/

  โดยเปนหญิงมากกวาชาย
เล็กนอย คือ รอยละ 51.1 และ 48.9 ตามลําดับ มีจํานวน
สมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.1 คน สําหรับอัตราสวน พ่ึงพิง

ของครัวเรือน
6/

  เปนรอยละ 50.0 

 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาลักษณะการทํางานของสมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีอายุ 10 ปข้ึนไป พบวาสวนใหญ รอยละ 85.5 
ทํางานเชิงเศรษฐกิจ โดยเปนผูที่ทํางานเกษตรในที่      
ถือครองมากถึงรอยละ 74.3 ซึ่งในจํานวนน้ีมีผูที่ทํางาน
เกษตรในที่ถือครองอยางเดียวรอยละ 54.4 ทํางานเกษตร
ในที่ถือครองและทํางานอื่นดวยรอยละ 19.9 ขณะที่ผูไม
ทํางานเกษตรในที่ถือครองเลยมีเพียงรอยละ 11.2 
 
ตาราง 7  สมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร 
            จําแนกตามเพศ  หมวดอายุ  และลักษณะ 
            การทํางาน   

 
 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

จํานวนผูถือครองทําการเกษตร
ทั้งส้ิน  
  (ไมรวมบริษัทฯ)  

50,310 100.0 

      เพศ    

           ชาย  32,547 64.7 

           หญิง  17,763 35.3 

      หมวดอายุ   

           15   –  19   28 0.1 

           20   –  24   322 0.6 

           25   –  34   2,667 5.3 

           35   –  44   8,305 16.5 

           45   –  54   15,972 31.8 

           55   –  64   14,591 29.0 

           65   –  69   3,676 7.3 

           70  ปขึ้นไป 4,749 9.4 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งสิ้น 
      (ไมรวมบริษัทฯ)  

156,032 100.0 

           เฉลี่ยตอครัวเรือน  3.1  
       เพศ    
           ชาย  76,262 48.9 
           หญิง  79,770 51.1 

       หมวดอาย ุ   

           ต่ํากวา   15  21,901 14.0 

           15   –   24  17,725 11.4 

           25   –   34  18,068 11.6 

           35   –   44  22,451 14.4 

           45   –   54  31,574 20.2 

           55   –   64  26,725 17.1 

           65   –   69  6,694 4.3 

           70  ปขึ้นไป 10,894 7.0 

2. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
   ที่มีอายุ10 ปข้ึนไป  

143,203 100.0 

ลักษณะการทํางาน    
  ทํางานเชิงเศรษฐกิจ  122,510 85.5 

     ทํางานเกษตรในที่ถือครองอยางเดยีว      77,888 54.4 
     ทํางานเกษตรในที่ถือครองเปนหลัก 
         และทํางานอ่ืนดวย 

22,033 15.4 

     ทํางานอ่ืนเปนหลักและทํางานเกษตร 
           ในที่ถือครองดวย 

6,556 4.5 

      ทํางานอ่ืนเปนหลัก  
       (ไมทํางานเกษตรในที่ถือครอง) 

16,033 11.2 
 

  ไมทํางานเชิงเศรษฐกิจ  20,693 14.5 

11 

5/
  ประชากรทั้งจังหวัด  ป 2556  มีจํานวน 174,776 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 

  ผูที่อยูในกําลังแรงงาน (อายุ 15 - 59 ป)  
 

6/
  อัตราสวนพ่ึงพิง = จํานวนเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป) และคนชรา (อายุ 60 ปขึ้นไป)    X 100 

 



 

7.  การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 

   เม่ือพิจารณาการศึกษาของผูถือครองจังหวัด

พิจิตร พบวาสวนใหญ รอยละ 70.0 มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษามีรอยละ 16.3 

ระดับต่ํากวาประถมศึกษา รอยละ 6.9   ปวช./ ปวส./ ฝกหัด

ครู (รวมอนุปริญญาทุกสาขา)  รอยละ 3.0   ปริญญาตรีหรือสูง

กวา รอยละ 2.0  ไมมีการศึกษา รอยละ 1.4 และการศึกษา

อ่ืน ๆ  รอยละ 0.4 
 
ตาราง 8 อัตรารอยละของการศึกษาของผูถือครอง 
          ทําการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  รายไดและหนี้สินของครัวเรือน 

 ผู ถ ือครอง ทําการเกษตรเกินกวาค รึ ่งห นึ ่ง  
รอยละ 61.8 มีรายไดของครัวเรือนมาจากการทําการเกษตร
อยางเดียว ขณะท่ีผูท่ีมีรายไดจากการทําการเกษตรและจาก
แหลงอ่ืนดวยมีรอยละ 38.2 โดยผูถือครองมีรายไดจาก
ผลผลิตเกษตรอยูในชวง 100,001 – 500,000 บาท มากท่ีสุด 
รอยละ 49.5 รองลงมาคือรายได 500,001 – 1,000,000 
และ 50,001 - 100,000 บาท  รอยละ 15.7 และ 15.4  
ตามลําดับ   
 
ตาราง 9  ผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามรายไดของ  
            ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 50,310 100.0 

    ไมมีการศึกษา 724 1.4 

    ต่ํากวาประถมศึกษา 3,456 6.9 

    ประถมศึกษา 35,209 70.0 

    มัธยมศึกษา 8,193 16.3 

    ปวช./ ปวส./ ฝกหัดครู   
     (รวม  อนุปริญญาทุกสาขา) 

1,523 3.0 

    ปริญญาตรีหรือสูงกวา 989 2.0 

    อ่ืน ๆ 216 0.4 

รายการ จํานวน รอยละ 

จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทั้งส้ิน  
  (ไมรวมบริษัทฯ)  

50,310 100.0 

   แหลงที่มาของรายไดของครัวเรือน    
        จากการเกษตรอยางเดียว  31,083 61.8 
        จากการเกษตรและจากแหลงอ่ืน  19,227 38.2 
             สวนใหญจากการเกษตร  13,486 26.8 
             สวนใหญจากการรับจาง 
                 ทํางานเกษตร  

989 2.0 

             สวนใหญจากแหลงอ่ืน  4,752 9.4 
   จําแนกตามรายไดจากผลผลิต 
      ทางการเกษตร  

50,310 100.0 

        ยังไมมีผลผลิตจากการเกษตร  622 1.2 
        มีรายไดจากผลผลิต (บาท)    
             ตํ่ากวา             5,001 525 1.0 
                 5,001   -    10,000  1,044 2.1 
               10,001   -     20,000  1,536 3.1 
               20,001   -     50,000  4,057 8.1 
               50,001   -    100,000  7,751 15.4 
              100,001   -    500,000  24,922 49.5 
              500,001   -  1,000,000  7,914 15.7 
            1,000,001  ขึ้นไป             1,939 3.9 
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   สําหรับหน้ีสิน พบวา ผูถือครองฯ รอยละ 27.7 
ไมมีหน้ีสิน  และมีหนี ้สิน ร อยละ 72.3 มีหนี ้สิน ซึ่ง ใน
จํานวนน้ีเปนหน้ีสินเพ่ือการเกษตรถึงรอยละ 68.1  มีจํานวน
เงินท่ีเปนหน้ีเพ่ือการเกษตรท้ังสิ้น 6,938 ลานบาท หรือเฉลี่ย 
198,626 บาท/ครัวเรือนท่ีเปนหน้ีเพ่ือการเกษตร     

   เ มื่อพิจ า รณา จํานวนหนี้สินทั้ ง หมดของ
ครัวเ รือนผูถือครองทําการเกษตร พบวา รอยละ 96.7             
เป นหนี้ในระบบ เปนหนี้นอกระบบเพียงรอยละ 3.3             
โดยแหลงเงินกูสวนใหญ รอยละ 83.5 มาจากธนาคารเพ่ือ
การเ กษตรและสหกรณ การ เกษตร และยั งค ง มีห น้ี            
จากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติอีกรอยละ 7.8 

 
ตาราง 10  ผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามหน้ีสิน 
   เพ่ือการเกษตร   และจํานวนเงินที่เปนหน้ีเพ่ือ 
    การเกษตร  จําแนกตามแหลงเงินกู 

 

  
 

9.  การจางลูกจางทํางานเกษตร 

 ผู ถ ือครอง ทําการเกษตรของจ ังหว ัดพ ิจ ิตร  

รอยละ 70.7  มีการจางลูกจางทํางานเกษตร  โดยผูถือครอง 

มีการจางลูกจางชั่วคราวอยางเดียว รอยละ 68.6 จางลูกจาง 

ประจํ าอย าง เดี ย ว  รอยละ  0 .3  ส วน ท่ี มีกา รจ า ง ท้ั ง 

ลูกจางประจําและชั่วคราว มีเพียงรอยละ 1.8  สําหรับ

ลูกจางประจํามีจํานวนท้ังสิ้น 4,025 คน  ซ่ึงในจํานวนน้ีเปน

ลูกจางท่ีเปนคนไทย รอยละ 99.4 และเปนลูกจางท่ีเปนคน

ตางดาว รอยละ 0.6 

 

 ตาราง 11  ผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจาง 
                ลูกจางทํางานเกษตร และจํานวนลูกจางประจํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทั้งส้ิน  
    (ไมรวมบริษัทฯ)  

50,310 100.0 

    หนีส้ินเพ่ือการเกษตร    

       ไมมีหนี้สิน  13,935 27.7 

       มีหนี้สิน 36,375 72.3 

           เพ่ือการเกษตร  34,271 68.1 

           นอกการเกษตร 1,445 2.9 

           เพ่ือการเกษตรและนอกการเกษตร 659 1.3 

2. จํานวนเงินที่เปนหนี้เพือ่การเกษตร 
   (ลานบาท)   

6,938 100.0 

    แหลงเงินกู    

       ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
          สหกรณการเกษตร 

5,799 83.5 

       ธนาคารอื่น ๆ / สถาบันการเงิน 146 2.1 

       สหกรณ / กลุมเกษตร 206 3.0 

       กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  539 7.8 

       หนวยงานราชการอื่น ๆ 19 0.3 

       แหลงเงินกูนอกระบบ 229 3.3 

            พอคาคนกลาง 78 1.1 

            นายทุนเงินกู 88 1.3 

            ญาติ / เพ่ือนบาน / บุคคลอื่น 63 0.9 

    เฉลี่ยตอครัวเรือนท่ีเปนหนี้  198,626  

    เฉลี่ยตอครัวเรือนผูถือครองท้ังสิ้น 137,905  

รายการ จํานวน รอยละ 

1. จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทั้งส้ิน  50,329 100.0 

      ไมจางลูกจางทํางานเกษตร  14,732 29.3 

      จางลูกจางทํางานเกษตร  35,597 80.7 

          จางลูกจางประจํา 181 0.3 

          จางลูกจางช่ัวคราว  34,507 68.6 

          จางลูกจางประจําและช่ัวคราว  909 1.8 

2. จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร  4,025 100.0 

        เพศ    

             ชาย  3,521 87.5 

             หญิง  505 12.5 

        แหลงที่มาของลูกจางประจํา    

             คนไทย  4,001 99.4 

             คนตางดาว  24 0.6 
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1. Agricultural census 

 The Agricultural Census is the 

collection and compilation of statistics on 

agriculture. The census information is collected 

from all agricultural holdings throughout the 

country, in which it performs as a snapshot 

regarding information in agricultural sector of the 

country on the census date such as number of 

agricultural holdings, location (province, district, sub-

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

crops, livestock, etc.) and characteristics of 

agricultural holders and their households, such as 

age, education, income, debt and so forth. 

2. Background 

  The Thailand Agricultural Census had been 

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

and 2003. The census aims to provide basic 

information on the fundamental structure of agriculture 

which will constitute the bases for which 

policymakers and planners will continuously 

formulate plans for development, monitoring, and 

evaluation related to agriculture. Under the 

Statistics Act 2007, the National Statistical Office 

(NSO) is mandated to carry out censuses of the 

country. The 2013 Agricultural Census was also 

undertaken in accordance with the recommendation of 

the Food and Agricultural Organization (FAO) for 

conducting agricultural census every 10 years. 

  This census round had extended the 

scope of agricultural activity to include sea salt farm, 

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

as well as to include questions on marine fishery 

and coastal aquaculture into the enumeration form. 

 

 

3. Census objectives 

1) To collect basic information on the 

fundamental structure of agriculture, such as 

number of agricultural holdings and agricultural 

holding, freshwater culture, sea salt farm, utilization 

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

salt farm/freshwater culture, number of livestock, 

use of fertilizer, use of agricultural machinery, 

manpower involved in agricultural activities, etc., 

  2) To provide those information at 

administrative units (village) for developing policy 

and plans in both national and sub-national level 

  3) To provide the basis for sampling 

frame for other surveys undertakings related to 

agriculture marine fishery and coastal aquaculture  

  4) To determine changes of basic 

information on agricultural structure over the past 10 

years 

4. Uses of census information 

  Census information provided to public and 

private agencies, academic institutions and international 

organizations are for the following uses:  

   1)  To develop plans and policies 

related to agricultural economy in both national 

and sub-national levels, and to monitor and 

evaluate country’s development plans 

   2)  To study trend and directions of 

changes in agriculture and economic growth of the 

country 

  3) To determine and support 

information for formulating policy about land 

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

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

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

5. Scope 

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

   2)   Rearing livestock; only selected 

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

chicken, duck, goose and silkworm (including raising 

of cattle/buffalo for agricultural work). 

 3)  Freshwater culture; all kind of 

fishes. Including fancy fishes and sea creatures, shrimp 

and other kinds of freshwater sea creatures such as frog, 

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

water creatures raised in freshwater area such as 

giant tiger prawn, snapper, etc.). 

  4)  Sea salt farm; only sea salt farm 

located in 7 provinces which are Chachoengsao, 

Chon Buri, Chanthaburi, Samut Sakhon, Samut 

Songkhram, Phetchaburi and Pattani. 

    Exclude 1) Agricultural activity for    

education, experiment,   competition, sport and leisure 

                 2) Agricultural services,  

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

service, animal breeding service, egg hatching 

service, etc. 

6. Census date 

  This refers to 1st May 2013. 

  The census date was set as the 

reference date in obtaining census information, for 

example, agricultural holdings, area of holdings and 

characteristics agricultural activities, and so forth. 

7.  Coverage 

The census coverage covered all 

agricultural holdings, who engaged in cultivating 

crops, rearing livestock, freshwater culture and sea salt 

farm, whether in municipal or in non-municipal 

area, throughout the country. 

This census was adopted the ‘Closed 

Segment Concept’ within the province for data 

collection, that means the agricultural holder who 

operated agricultural activities only within their current 

province will be listed and enumerated. 
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8.  Census Items 

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

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

                        Item 11) - 16)   are other agricultural 
structure data 

9.  Data enumeration 

 The census data collection was operated 

throughout the country during 1 – 31 May 2013. 

The Phichit provincial statistical office had sent out 

158 agricultural village volunteers, 32 agricultural 

extension officers and the NSO provincial staff for 

interviewing all household in Phichit 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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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 Ranong province 
was 50,329. The households of agricultural holdings 
were accounted for 27.7 percent of total households 
in the province.1/ The majority of agricultural activity 
was cultivating crops (94.9%), followed by rearing 
livestock (12.4%) and freshwater culture (7.9).  

  In addition, agricultural holdings located 
in Amphoe Pho Thale (16.4%), followed by Amphoe 
Mueang Phichit (14.6%), Amphoe Taphan Hin (11.0%) 
Amphoe Pho Prathap Chang (9.3%) Amphoe Bang 
Mun Nak (8.4%) Amphoe Sam Ngam (8.1%).  

 

 

  Concerning agricultural activities by Amphoe, 
it was discovered that agricultural holdings engaging 
in cultivating crops (15.8%) were found in Amphoe 
Pho Thale. It was followed by Amphoe Mueang 
Phichit, Amphoe Taphan Hin, Amphoe Pho Prathap 
Chang (14.4% 11.3%  9.3%, respectively). The major 
portion of rearing livestock (21.6%) was found in 
Amphoe Pho Tahle. This was followed by those 
lived in Amphoe Wachirabarami, Amphoe Mueang 
Phichit, Amphoe Bang Mun Nak (15.0% 13.4% 12.2% 
respectively). For the holdings engaging in freshwater 
culture, most of them (19.0%) were found in 
Amphoe Pho Tahle. This was followed by Amphoe 
Mueang Phichit, Amphoe Bueng Na Rang, Amphoe 
Bang Mun Nak (16.8% 16.1% 13.6% respectively).  

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

   and amphoe 
 

Area and 
Amphoe 

Total 

Activity  of   agriculture 2/ 

Cultivating 
 crops 

Rearing  
 livestock 

Freshwater 
culture 

Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage 

Number of holdings 50,329 100.0 47,744 100.0 6,259 100.0 3,957 100.0 

   (94.9)  (12.4)  (7.9)  

  Amphoe         

     Mueang Phichit 7,348 14.6 6,902 14.4 841 13.4 665 16.8 
     Wang Sai Phun 2,162 4.3 2,142 4.5 41 0.7 34 0.9 
     Pho Prathap Chang 4,704 9.3 4,500 9.4 576 9.2 505 12.8 
     Taphan Hin 5,520 11.0 5,381 11.3 299 4.8 185 4.7 
      Bang Mun Nak  4,405 8.8 4,088 8.6 763 12.2 539 13.6 
     Pho Thale 8,277 16.4 7,525 15.8 1,353 21.6 754 19.0 
     Sam Ngam 4,072 8.1 3,944 8.3 325 5.2 148 3.7 
     Tap Khlo 3,150 6.3 3,080 6.4 299 4.8 53 1.3 
     Sak Lek 1,636 3.2 1,593 3.3 79 1.3 66 1.7 
     Bueng Na Rang 3,373 6.7 3,269 6.8 419 6.7 637 16.1 
     Dong Charoen 2,329 4.6 2,234 4.7 323 5.2 102 2.6 
     Wachirabarami 3,353 6.7 3,086 6.5 941 15.0 269 6.8 
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1/
  In 2013, total households in Ranong Province is 181,980 households (from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior). 

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



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

      The agricultural holdings in Phichit province 
that the major portion (94.8%) 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 86.8 percent of the total holdings.  There were 
around 82.0% engaging in cultivating crops, followed 
by rearing livestock 3.7% and freshwater culture 1.1%. 

 The percentages of agricultural holdings 

involving in two-types activity, three-types activity 

and above of agricultural holdings that were found 

11.3% and 1.9%, respectively. 

 Considering the size of area of holding, 

most of agricultural holdings (67.0%) had an area less 

than 40 rais, which of this number 46.7 percent was 

of agricultural holdings having area 10 - 39 rais. There 

was only 1.0 percent for the agricultural holdings 

having area 140 rais and above.    

 

 

 
 
 
         

 
 

 
 
 
 

Item Number Percentage 

Total number of holdings 50,329  100.0  

    By holding’s activity     

       Single agricultural activity 43,673  86.8  

          Cultivating crops 41,280  82.0  

          Rearing livestock  1,843  3.7  

          Freshwater culture  550  1.1  

      Two-type activity 5,681  11.3  

          Cultivating crops and Rearing livestock  3,249  6.5  

          Cultivating crops and Freshwater culture 2,240  4.4  

          Rearing livestock and Freshwater culture 192  0.4  

      Three-type activity and above 975  1.9  

          Cultivating crops, Rearing livestock and  Freshwater culture 975  1.9  

    By size of total area of holding (rai) 50,329  100.0  

        Under          2  4,081  8.1  

           2     –       5  3,653  7.3  

           6     –       9  2,440  4.9  

         10     –      19  8,035  16.0  

         20     –      39  15,466  30.7  

         40     –      59  9,078  18.0  

         60     –    139  7,066  14.0  

        140   and over  510  1.0  

Table 2  Number of holdings by holding's activity and size of total area of holding 

22 



3.  Land tenure and documentary of right 

      Regarding the land tenure, it was found 
that the majority of holdings (57.7%) operated under 
own land alone. This was followed by the holdings 
operated under both own land and other land 
(22.4%). The holdings operated under other land 
alone was 19.9 percent.  

 Considering the documentary of right, 
83.2 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 16.0 percent. It was discovered that the 
holdings having only the proof of payment for land 
development tax (PBT/ A3) was found 0.8 percent.  
 
Table 3  Number of holdings by land tenure 
              and documentary of right 
 

Item Number Percentage 

Total number of holdings  50,329 100.0 

   By land tenure   

     Own land   29,044 57.7 

         Owner only 29,044 57.7 

    Others  10,000 19.9 

         Rent only  8,743 17.4 

         Free only  1,035 2.1 

         Rent and Free 222 0.4 

    Own land and others  11,285 22.4 

    By documentary of right3/  
   (own land only) 

  

    Title deed/ NS 5/ NS 3/ NS 3 k/  
       NS 3Khor     

34,351 83.2 

    SPK 4-01/ NK/ STK/ KSN  6,585 15.9 
    NS 2/ SK1  29 0.1 
    PBT/ A 3   315 0.8 

 
 
 
 

4.  Area of holding by land use and land tenure 

   The total area of holding in the whole 

province was 1,679,932 rais. Of this number, the 

major portion (91.8%) was the area under rice, 

followed by field crop (3.8%), permanent crop/forest 

(2.9%) and others (0.5%) respectively.   

   Considering land tenure, it was found 

that the major portion (57.8%) 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 1,679,932 100.0 

    By land use   

       Rice  1,542,392 91.8 

       Para rubber  2,382 0.1 

       Permanent crop/Forest  47,909 2.9 

       Field crop  64,308 3.8 

       Vegetable crop, herb, 
          flower and  ornamental 
          plant  

4,673 0.3 

       Pasture  1,272 0.1 

       Pen  3,667 0.2 

       Freshwater culture  4,749 0.3 

       Others  8,580 0.5 

    By land tenure 1,679,932 100.0 

       Own land  971,685 57.8 

       Others  708,247 42.2 
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3/
   One holding may report more than one type of documentary of right 



5. Fertilizer and pesticide 

 The majority of agricultural holdings 
(95.9%) used fertilizer. From those who used fertilizer, 
most of them (93.9%) used inorganic fertilizer (used 
alone or with other fertilizers). By this number, 
about 66.6 percent, used only organic fertilizer 
alone. While the used of organic fertilizer alone and 
used of bio-fertilizer alone were found only 0.9 and 
0.3 percent respectively. There were using inorganic 
and other fertilizers, 27.3 percent and  

 

 

 
 
 
 

 

using organic and bio fertil izers, 0.8 percent. 

It was found that the average using Inorganic 

fertilizer was 57.2 kg./rai. 

 Considering the use of pesticide, 91.1 percent 

of holdings engaging in crops used the pesticide, in 

which the chemical pesticide was mainly used 

(90.1%).  
 
 
 
 

 
 

 

Item Number  Percentage 

1. Number of holdings with crops   47,630  100.0  

          By using fertilizer       

               Not use  fertilizer  1,962  4.1  

               Use  fertilizer 45,668  95.9  

                      Inorganic   31,714  66.6  

                      Organic   427  0.9  

                      Bio    145  0.3  

                      Inorganic and other 13,020  27.3  

                      Organic and Bio              362  0.8  

          By using pesticide   47,630  100.0  

               Not use pesticide  4,229  8.9  

               Use pesticide4/ 43,401  91.1  

                     Chemical  42,937  90.1  

                     Organic   4,252  8.9  

                     Natural-enemies   502  1.0  

                     Others  1,328  2.8  

2.  Area treated inorganic fertilizer  (rai)  2,425,594  -  

3.  Quantity used inorganic fertilizer  (1,000 kg.)  138,687  -  

          Average per rai (kg.)  57.2  -  

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



6. Demographic characteristics and activity  
    status 
    Table 6 indicates that male holders 
(64.7%) had more proportion than female holders 
(35.3%). Considering by age of holder, the majority 
of holders (94.0%) was holders aged 35 years and 
above, 77.3 percent in the age group 35 - 64 years 
and 16.7 percent in the age group 65 years and 
above.  
 
Table 6  Number of holdings  by sex and  age  group 

 
 Concerning members of agricultural 
households in Phichit province, they were totally 
156,032 members, which were accounted for 28.4 
percent5/ of the whole population of the province. 
The proportion of female and male were 51.1 
percent and 48.9 percent respectively. The average 
number of members was 3.1 persons. The 
dependency ratio6/ was 50.0 percent.  

 Concerning activity status of the household 
members aged 10 years and above, it was found 
that 85.5 percent engaged in the economically 
activities. By this, 74.3 percent of the members aged 
10 years and above engaged with agricultural activity 
in their holding. From those members engaging in 
agricultural activity, 54.4 percent involved with their 
holding only, while 19.9 percent involved with their 

 

holding and other holdings. Those members who 

engaged in only other works were found 11.2 

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)  

50,310 100.0 

    By sex   

        Male  32,547 64.7 

        Female  17,763 35.3 

    By age group   

           15   –  19   28 0.1 

           20   –  24   322 0.6 

           25   –  34   2,667 5.3 

           35   –  44   8,305 16.5 

           45   –  54   15,972 31.8 

           55   –  64   14,591 29.0 

           65   –  69   3,676 7.3 

           70  ปขึ้นไป 4,749 9.4 

Item Number Percentage 

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

156,032 100.0 

         Average per household  3.1  

      By sex   

         Male  76,262 48.9 

         Female  79,770 51.1 

      By age group   

          Under   15 21,901 14.0 

           15   –   24  17,725 11.4 

           25   –   34  18,068 11.6 

           35   –   44  22,451 14.4 

           45   –   54  31,574 20.2 

           55   –   64  26,725 17.1 

           65   –   69  6,694 4.3 

           70  and over 10,894 7.0 

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

143,203 100.0 

     Economically active  122,510 85.5 

        Engaged in agricultural  
           work on the holding only 

77,888 54.4 

        Mainly engaged in 
           agricultural works on 
               the holdings 

22,033 15.4 

        Mainly engaged in other 
           works  

6,556 4.5 

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

16,033 11.2 
 

     Not economically active  20,693 14.5 
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5/
  In 2013, total population in Ranong Province is  548,855  persons (from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior) 

X 100 
Number of population aged 15 – 59 years  

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

 



7. Education level of the holders 

 Regarding the education of agricultural 

holdings in Phichit province, most of holders 

(70.0%) completed the elementary education. The 

holders with secondary education was 16.3 percent, 

followed by those with lower than elementary 

education (6.9%), vocational education/teachers’ 

training (every diploma in education) (3.0%), bachelor 

and over education (2.0%) and those with no 

education (1.4%) and others education (0.4%). 
 
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 (61.8%) earned income from 

agricultural activity alone, while the rest of 38.2 

percent were those who earned income from both 

agricultural activity and other sources. The proportion 

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

was maximum (49.5%), followed by those who 

earned 500,001 – 1,000,000 Baht and 50,001 - 100,000 
Baht (15.7% and 15.4% respectively). 

Table 9  Number of holders by household income 
 

Item Number Percentage 

Total number of holders 
(Excluding corporation)  

50,310 100.0 

   By source of household income   

     Agriculture only  31,083 61.8 

     Agriculture and other sources  19,227 38.2 

         Mainly from agriculture  13,486 26.8 

         Mainly from being agricultural  
            worker  

989 2.0 

         Mainly from other sources  4,752 9.4 

   By income from agricultural   
    Product  

50,310 100.0 

     Not having agricultural product  622 1.2 

      Having agricultural product (baht)    

             Under             5,001 525 1.0 

                 5,001   -    10,000  1,044 2.1 

               10,001   -     20,000  1,536 3.1 

               20,001   -     50,000  4,057 8.1 

               50,001   -    100,000  7,751 15.4 

              100,001   -    500,000  24,922 49.5 

              500,001   -  1,000,000  7,914 15.7 

            1,000,001  and over            1,939 3.9 
 

 

 

     

 

 

Item Number Percentage 

Education  50,310 100.0 

   No education 724 1.4 

   Lower than elementary education 3,456 6.9 

   Elementary education 35,209 70.0 

   Secondary education 8,193 16.3 

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

1,523 3.0 

   Bachelor and over   989 2.0 

   Others 216 0.4 
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 Agricultural holdings was not being in debt, 
27.7 percent and being in debt was 72.3 percent. 
There were 68.1 percent of the holders being in 
debt for agriculture. Amount of debt for agriculture 
was 6,938 million baht (average per households in debt 
about 198,626 baht per household) 

 According to debt of household, there 
were 96.7 percent of the system debt, non system 
debt only 3.3 percent. There was the most important 
source of loan (83.5%) from Bank for agriculture and 
agricultural cooperative and Village and city fund 
(7.8%). 

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 Phichit Province, there were 70.7 

percent of the total holdings employed agricultural 

workers. Of these, the major portion (68.6%) 

was occasional workers, followed by permanent 

workers (0.3%), permanent and occasional workers 

(1.8%). The permanent workers for agriculture were 

totally 4,025 persons. Of this number, 99.4 percent 

was the thai workers and 0.6 percent was the 

foreigner workers. 

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

 
 
 
 
 

Item Number Percentage 

1. Total number of holders   
    (Excluding corporation)  

50,310 100.0 

    By being in debt for agriculture    

       Not being in debt 13,935 27.7 

       Being in debt 36,375 72.3 

           Debt for agriculture  34,271 68.1 

           Debt out of agriculture  1,445 2.9 

           Debt for agriculture and out 
               of agriculture 

659 1.3 

2. Amount of debt for 
   agriculture (million baht)  

6,938 100.0 

     By source of loan   

       Bank for agriculture and 
           agricultural cooperative 

5,799 83.5 

       Other banks / Financial institute 146 2.1 

       Cooperative / Farmer’s group 206 3.0 

       Village and city fund  539 7.8 

       Other government agencies 19 0.3 

       Unorganized market 229 3.3 

            Middleman 78 1.1 

            Money lender 88 1.3 

             Relative / Neighbour / Others 63 0.9 

     Average per households in debt 
        (baht)  

198,626  

    Average per total households  
       (baht) 

137,905  
 
 

Item Number Percentage 

1. Total number of holdings  50,329 100.0 

      Not employ agricultural workers  14,732 29.3 

      Employ agricultural workers  35,597 80.7 

         Permanent workers  181 0.3 

         Occasional workers  34,507 68.6 

         Permanent and occasional  
              workers  

909 1.8 

2. Number of permanent workers  4,025 100.0 

      By sex   

         Male  3,521 87.5 

         Female  505 12.5 

      By source of workers   

         Thai  4,001 99.4 

         Foreigner  24 0.6 
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14.  การใชเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณการขนสงเพ่ือการเกษตร  

  ตาราง  14.1 จํานวนผูถือครองทีร่ายงานการใชเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสง 

   เพื่อการเกษตร  จําแนกตามขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น  และชนิดของเครื่องจักรฯ        96 

      ตาราง 14.2 จํานวนผูถือครองทีร่ายงานการใชเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสง 

   เพื่อการเกษตร  จําแนกตามแหลงที่มา  และชนิดของเครื่องจักรฯ  98 

      ตาราง 14.3 จํานวนเครื่องจักรทีร่ายงานการใชเครื่องจกัร  เครื่องมือ  และอุปกรณการขนสง  

   เพื่อการเกษตร  จําแนกตามขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น  และชนิดของเครื่องจักรฯ 100 

 
15.  การใชปุยและการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช    

  ตาราง  15.1 จํานวนผูถือครองทีป่ลูกพืช  จําแนกตามการใชปุย  ชนิดของปุย  และ 

   ขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น                                                         102 

  ตาราง  15.2 เน้ือที่ใสปุยเคมีและปรมิาณปุยที่ใช  จําแนกตามประเภทของพืชที่ปลูก 

   และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น  103 

  ตาราง  15.3 จํานวนผูถือครองทีป่ลูกพืช  จําแนกตามการใชปุยอินทรีย  ชนิดของปุยอินทรีย 

   และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น  105 

  ตาราง  15.4 จํานวนผูถือครองทีป่ลูกพืช  จําแนกตามการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช   
     วิธีการปองกันฯ  และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น                                              106  
 
16.  การจางลูกจางทํางานเกษตรและลักษณะการทํางาน  
  ตาราง  16.1 จํานวนผูถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจาง 
   ลูกจางทํางานเกษตร  และขนาดเน้ือที่ถือครองทัง้สิ้น 107 
  ตาราง  16.2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการจางลูกจางประจําทํางาน  
   เกษตร  แหลงที่มาของลกูจางประจํา  จํานวนลูกจางประจํา  และขนาด   
   เน้ือที่ถือครองทัง้สิ้น  108 
  ตาราง 16.3 จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร  จําแนกตามเพศ  แหลงที่มาของ 
   ลูกจางประจํา  และขนาดเน้ือที่ถือครองทัง้สิ้น   110 
  ตาราง  16.4 จํานวนผูถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะ 
   การทํางานของผูถือครอง  และขนาดเน้ือที่ถือครองทัง้สิ้น  (ไมรวมบริษัท 
   และหางหุนสวนนิติบุคคล)   111 
  ตาราง  16.5 จํานวนผูถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะ  
   การทํางาน  เพศ  และหมวดอายุของผูถือครอง  (ไมรวมบรษัิทและ 
   หางหุนสวนนิติบุคคล) 112 
  ตาราง  16.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรอืนผูถือครองทาํการเกษตรอายุ  10  ปข้ึนไป  จาํแนก 
   ตามลักษณะการทํางาน  และขนาดเน้ือที่ถือครองทัง้สิ้น (รวมผูถือครอง) 115 
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  ตาราง  16.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทําการเกษตรอายุ  10  ปข้ึนไป  จําแนกตาม    
                       ลักษณะทํางาน เพศ หมวดอายุ  (รวมผูครอง)                                          116 
 
17.  ลักษณะทางดานประชากรของผูถือครองทําการเกษตร  และสมาชิกในครัวเรือน   
  (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล)  
  ตาราง  17.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตาม  เพศ  หมวดอายุ  และขนาด 
   เน้ือที่ถือครองทัง้สิ้น                                                                          119 
  ตาราง  17.2 จํานวนผูถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามเพศ หมวดอายุ 
                        และขนาดครัวเรือนถือครอง                                     122 
  ตาราง  17.3 จํานวนผูถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามขนาด 
   ครัวเรือนผูถือครอง  และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น                                      125 
  ตาราง  17.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามเพศ  
   หมวดอายุ  และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น  (รวมผูถือครอง)  126 
 

18.  การศึกษาและการเปนสมาชิกองคกรดานการเกษตร   
  ตาราง  18.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเรจ็ 
   และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น                                                                 129         
  ตาราง  18.2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการเปนสมาชิกองคกร 
   ดานการเกษตร  และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น                                              130 
 
 
19. รายไดและหน้ีสินของครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร  
 (ไมรวมบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล) 

 ตาราง 19.1 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามแหลงที่มาของรายได  
   ของครัวเรอืน  และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น         131 
 ตาราง 19.2 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามรายไดจากผลผลติทางการเกษตร  
           ประเภทของการทําการเกษตร  และขนาดเน้ือที่ถือครองทัง้สิ้น                            132 
 ตาราง 19.3 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการมีหน้ีสิน  วัตถุประสงค  
   และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น                                                               136 
     ตาราง 19.4 จํานวนผูถือครองทีร่ายงานการมหีน้ีสินเพื่อการเกษตรและจาํนวนเงินที่เปนหน้ี 
   จําแนกตามแหลงเงินกู และขนาดเน้ือที่ถือครองทั้งสิ้น         137 
 ตาราง 19.5 จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีหน้ีสินเพื่อการเกษตร  จําแนกตามจํานวนเงินหน้ี   
   และแหลงเงินกู         139 
     ตาราง 19.5 จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีหน้ีสินเพื่อการเกษตร  จากแหลงเงินกูนอกระบบ 
                       จําแนกตามจํานวนเงินหน้ี  แหลงเงินกู  และอัตราดอกเบี้ยตอเดือน         140 
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หมายเหตุการนําเสนอขอมูล 

 1. เน่ืองจากตอนที ่14 - 19 เปนขอมลูจากตัวอยางรอยละ 25 ดังน้ัน คาที่ประมาณไดของขอมูล 

รายการเดียวกันในรายงานผลฉบับน้ี อาจมีความแตกตางกนับาง ทั้งน้ีเน่ืองจากการปดเศษ 

 2. มาตราที่ใชในรายงาน 

 1 ไร = 1,600 ตารางเมตร 

 1 ไร = 0.16 เฮคตาร 
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 9. Permanent Crop and Forest  
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  of trees by plantation features and name of crop cultivated 70 

 Table  9.2 Forest (planted) : Number of holdings, planted area and number  

   of trees by plantation features and name of crop cultivated  73 
 
 10. Vegetable Crop, Herb, Flower and Ornamental Plant 
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 Table 16.2 Number of holdings by employment permanent workers, source  

   of workers, number of permanent workers and size of total area   
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 Table 16.6 Number of holder's household members age 10 years and over by 

   activity status, and size of total area of holding (including holder)   115 
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 Table 17.1 Number of holders by sex, age group and size of total area of holding 119 
 Table 17.2 Number and area of holdings by size of holder's household and size  
   of total area of holding                                                                     122 
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                       of total area of holding                                                                      125 
 Table 17.4 Number of holder's household members by sex, age group and size 

        of total area of holding (including holders)                                            126  

   
18. Education and Membership of Agricultural Activity Groups 
 Table 18.1 Number of holders by level of educational attainment and size of  
   total area of holding                                             129 
 Table 18.2 Number of holders by membership of agricultural activity groups  
   and size of total area of holding                                                          130 
 
19. Income and Debt of Holder's Household (Excluding Corporation) 
 Table 19.1 Number of holders by source of household income and size of  
   total area of holding                                                                       131 
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Note for Data Presentation 

 1.  In this report the data section 14 - 19 estimate from the 25% sample holdings. 
So the same estimators in different tables may be different due to rounding effect. 
 2.  Measures used 

1 rai = 1,600 square meters. 

       = 0.16 hectare. 
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