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ค ำน ำ 
 
 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าส ามะโนการเกษตรทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดท าส ามะโนการเกษตร ครั้งที่ 6 เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการประกอบการเกษตร ส าหรับใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตรในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

 ข้อมูลสถิติที่ได้จากการท าส ามะโนการเกษตรครั้งนี้ได้น าเสนอไปแล้ว 2 ฉบับ คือ  รายงานผลเบื้องต้น 
ซึ่งน าเสนอผลข้อมูลลักษณะการท าการเกษตรในภาพรวมของประเทศ และรายงานผลล่วงหน้าซึ่งประมวลผล
จากครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรตัวอย่างร้อยละ 1 น าเสนอภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
และลักษณะของครัวเรือนเกษตร ในระดับภาคและประเทศ  ส าหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลฉบับ
สมบูรณ์ ซึ่งประมวลผลข้อมูลในรายละเอียดจากครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งหมด เพ่ือเสนอข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงสร้างพ้ืนฐานหลักและโครงสร้างอ่ืน ๆ ทางการเกษตรเป็นรายจังหวัด รายภาค 
และท่ัวราชอาณาจักร 

 ส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เป็นโครงการจัดเก็บข้อมูลสถิติขนาดใหญ่ ต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
นอกจากนี้ ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งยังได้รับความ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ 
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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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
ส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ ไ ด้ จั ดท าส ามะ โน

การเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดท าเมื่อ พ.ศ.2493 
และถัดมาในปี 2506  2521  2536  และ  2546 ตามล าดับ  
ซึ่งเป็นการจัดท าทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO)  ส ามะโน
การเกษตร พ.ศ.2556 นี้ เป็นการจัดท าครั้งที่  6 เพื่อให้
ประเทศไทยมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่ส าคัญ 
แสดงภาพการท าการเกษตรของประเทศได้ถึงระดับพื้นที่ย่อย 
และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการเกษตร      
ในรอบ 10 ปี  เพื่อใช้ ในการก าหนดนโยบาย  วางแผน       
และติด ตามประ เมินผลการ พัฒนาด้านการ เกษตร  
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  

การท าส ามะโนการเกษตรครั้งนี้  ส านักงานสถิติ
จังหวัดสุพรรณบุร ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านจ านวน 181 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ประจ าต าบล จ านวน 39 คน และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติจังหวัดออกไปสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือนใน
จังหวัดเพื่อหาผู้ถือครองท าการเกษตร ในเดือนพฤษภาคม 2556  
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้ งนี้ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ได้
น าเสนอรายงานผลเบื้องต้น  ซึ่งเป็นสรุปผลข้อมูลบางส่วนไป
แล้ว ส าหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่
สรุปผลจากข้อมูลทั้งหมดของจังหวัดสุพรรณบุรี  ดังนี้  

 

จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 10 อ าเภอ มีผู้ถือ
ครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน (1 พฤษภาคม 2556) 
65,158 ราย (ร้อยละ 23.4 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด)1/ มีเนื้อที่
ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น 1,509,475 ไร่ (เฉลี่ย 23.2 ไร่/
ราย)  

อ าเภอสองพี่น้อง มีจ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร
มากที่สุด คือ 11,861 ราย (ร้อยละ 18.2) และมีเนื้อที่ถือ
ครองท าการเกษตร 220,925 ไร่ (ร้อยละ 14.6) รองลงมาคือ 
อ าเภออู่ทอง 8,692 ราย และมีเนื้อที่ถือครอง 

 
 
187,106 ไร่ (ร้อยละ 13.3 และ 12.4) ตามล าดับ อ าเภอ
ดอนเจดีย์มีผู้ถือครองท าการเกษตรน้อยที่สุด 3,469 ราย 
(ร้อยละ 5.3) และมีเนื้อที่ถือครองน้อยที่สุดเช่นกัน คือ 82,432 
ไร ่(ร้อยละ 5.4) 

 เมื่อพิจารณาเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรเฉลี่ย 
พบว่าอ าเภอด่านช้างมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยสูงสุด 30.2 ไร่ 
รองลงมาคือ  อ าเภอบางปลาม้า อ าเภอเดิมบางนางบวช และ
อ าเภอสามชุก (28.2 26.8 และ 25.0 ไร่ ตามล าดับ) โดย
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยต่ าสุดคือ 17.5 ไร ่
ตาราง 1  จ านวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองท าการเกษตร

รายอ าเภอ พ.ศ. 2556 

 

อ าเภอ 

 

จ านวนผู้ถอืครอง 

(ราย) 

เนื้อที่ถอืครอง (ไร่) 

 

เนื้อที ่

ถือ

ครอง 

เฉลี่ย 

 จ านวน % จ านวน % (ไร่) 

รวม 65,158    100.0 1,509,475 100.0 23.2 

 เมืองสุพรรณบุร ี 6,840  10.5 119,603 7.9 17.5 

 เดิมบางนางบวช   6,928 10.6 185,541 12.3 26.8 

 ด่านช้าง 7,238 11.1 218,518 14.5 30.2 

 บางปลาม้า 5,122 7.9 144,300 9.6 28.2 

 ศรีประจันต ์ 4,873 7.5 98,562 6.5 20.2 

 ดอนเจดีย์ 3,469 5.3 82,432 5.4 23.8 

 สองพ่ีน้อง 11,861 18.2 220,925 14.6 18.6 

 สามชุก 3,965 6.1 99,164 6.6 25.0 

 อู่ทอง 8,692 13.3 187,106 12.4 21.5 

 หนองหญ้าไซ 6,170 9.5 153,324 10.2 24.8 

 
 เมื่อพิจารณาในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาจากปี 2546 พบว่า 
จ านวนผู้ถือครองลดลงจาก 75,643 เป็น 65,158 ราย (ร้อยละ 
10.1)  ส าหรับ เนื้ อที่ ถื อครองท าการเกษตรลดลงจาก  
1,878,574 เป็น 1,509,475 ไร่ (ร้อยละ 11.2)  โดยมีเนื้อที่ถือ
ครองท าการเกษตรเฉลี่ย คือ 24.8 และ 23.2 ไร่ ตามล าดับ 
 
 

 

  1/
ครัวเรือนท้ังจังหวัดปี 2556 มีจ านวน  278,254 ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)  

 ขอบข่ายส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 คือ  การเพาะปลูกพืช  การเลี้ยงปศุสัตว์  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีน้ าจืดและการท านาเกลือสมุทร   
 เพื่อขาย (รวมการปลูกข้าวเพื่อบริโภค  และการเลี้ยง วัว ควาย เพื่อใช้งาน) 
 
    

บทสรุปผู้บริหาร  
รายงานผลส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 

1. ผู้ถือครองและเน้ือที่ถือครองท าการเกษตร  
 



 

 

 

แผนภูมิ  1  เปรี ยบเที ยบจ านวนผู้ ถื อครองและเนื้ อที่             
ถือครองท าการเกษตร พ.ศ. 2546 – 2556 

 

  

  จากส ามะโนการเกษตร พ .ศ.2556 พบว่า           
ผู้ถือครองท าการเกษตร 65,158 ราย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.2) 
ท าการเพาะปลูกพืช ซึ่งในจ านวนนี้ มีการท าการเกษตร
ประเภทอื่นร่วมด้วย (ร้อยละ 7.3) เช่น เลี้ยงปศุสัตว์ หรือ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด 

   โดยผู้ถือครองท าการเกษตรประเภทเดียวมีมากถึง 
ร้อยละ 92.4 คือ เพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในพื้นที่น้ าจืดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในแต่ละประเภท เช่น 
การปลูกพืช อาจปลูกพืชหลายชนิด หรือเลี้ยงปศุสัตว์หลายชนิด 
เป็นต้น 
  ส าหรับผู้ที่ท าเกษตร 2 ประเภทร่วมกัน มีร้อยละ 
1.4 และท าการเกษตรตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป มีน้อยมากเพียง
ร้อยละ 0.5 
 
 

แผนภูมิ 2 จ านวนผูถ้ือครองท าการเกษตร จ าแนกตาม 
  ลักษณะการท าการเกษตร พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

3. ขนาดเน้ือทีถ่ือครองท าการเกษตร 
  ผู้ถือครองท าการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี             
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.4) มีเนื้อที่ถือครองขนาดต่ ากว่า 40 ไร่ 
ซึ่งในจ านวนนี้ร้อยละ 55.0 เป็นผู้ถือครองที่มีเนื้อที่ขนาด    
10-39 ไร่ ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรที่ถือครองเนื้อที่
ขนาดใหญ่ (140 ไร่ข้ึนไป) มีเพียงร้อยละ 0.7 เท่านั้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. ขนาดเน้ือทีถ่ือครองท าการเกษตร 
2. ลักษณะการท าการเกษตร 

viii 

หมายเหต ุ: ลักษณะการท าเกษตร ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท 
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ร้อยละ

0.2

แผนภูมิ 3  จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร  จ าแนกตาม  
                ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น พ.ศ. 2546 – 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผู้ถือครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.4) ท า
การเกษตรในเนื้อที่ของตนเองอย่างเดียว ผู้ถือครองฯ ร้อยละ 
16.8 ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองและท าการเกษตรใน
เนื้อที่ไม่ใช่ของตนเอง ส าหรับผู้ที่ท าการเกษตรโดยไม่มี
เนื้อที่ถือครองเป็นของตนเองเลยมีร้อยละ 24.8   

แผนภูมิ 4 จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรที่มีที่ดิน  
จ าแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน  
พ.ศ. 2556 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 จากเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรทั้งจังหวัด 
1,509,475 ไร่ พบว่า เนื้อที่ ร้อยละ 62.0 เป็นที่ปลูกข้าว 
รองลงมาเป็นที่ปลูกพืชไร่ (ร้อยละ 32.3)   

 จากการท าส ามะโนการเกษตรครั้งนี้  พบว่า
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาที่ปลูกพืชไร่และปลูกข้าวมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ส าหรับที่ปลูกพืชยืนต้นและไม้ผล/สวน
ป่า  และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และที่อื่นๆ กลับมีสัดส่วนลดลง 

แผนภูมิ 5   เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองท าการเกษตร   
              จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
               พ.ศ. 2546 – 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้ถือครองท าการเกษตรที่ปลูกพืช ส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 97.0) มีการใช้ปุ๋ย ซึ่งในจ านวนนี้เกือบทั้งหมด  

(ร้อยละ 95.7) มีการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีผู้ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 

ร้อยละ 72.0 ส่วนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียว 

 มีเพียงร้อยละ 0.4 เท่ากัน 
 หากพิจารณาในช่วงปี 2546 ถึง 2556  จะพบว่า
แนวโน้มการใช้ปุ๋ยสูงขึ้นจากร้อยละ 93.0  ในปี 2546 เพิ่มเป็น
ร้อยละ 97.0 ในปี 2556 โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
ประเภทอื่น ๆ มีมากถึงร้อยละ 23.7 ในปี 2556  ในขณะที่
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 57.3 
ในปี  2546  เป็นร้อยละ 72.0 ในปี 2556  

 

4.  ลักษณะการถือครองทีด่ิน 

5. เน้ือที่ถือครองท าการเกษตร จ าแนกตาม 
การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

6. การใช้ปุ๋ย 

ix 



 

 

 

1. จ านวนผู้ถือครองที่ปลูกพืช 70,170 62,045
         (100%) (100%)
       ไม่ใช้ปุ๋ย 4,939 1,846

(7.0) (2.9)
       ใช้ปุ๋ย 65,231 60,199

(93.0) (97.0)
            ปุ๋ยเคมี 52,821 44,682

(75.3) (72.0)
            ปุ๋ยอินทรีย์ 1,260 227

(1.8) (0.3)
            ปุ๋ยชีวภาพ * 225

(0.3)
            ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ 11,150 44,909

        (15.9) (72.3)
            ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยชีวภาพ * 44,937

(72.3)
            ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยชีวภาพ * 355

(0.5)
            ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ * 45,264

และปุ๋ยชีวภาพ (72.6)

2. เน้ือที่เพาะปลูกที่ใส่ปุ๋ยเคมี (ไร่) 2,724,347 1,964,291

3. ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ (1,000 กก.) 157,344 156,374,464

       เฉลีย่ตอ่ไร่ (กก.) 57.8 79.6

รายการ 2546 2556

0

20

40

60

80
68.2

58.8

31.8
41.2 2546

2556

2546 2556

ผู้ถอืครองท าการเกษตร
(ร้อยละ)

รายการ 2546 2556

   จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร 75,546 65,137

     จ าแนกตามหมวดอายุ (100.0) (100.0)
(362.0)ต่ ากว่า    25  ปี 474 362

(0.7) (0.5)

25    –    34  ปี 10,529 3,682

(13.9) (5.7)
35    –    44  ปี 17,928 10,636

(23.7) (16.3)

45    –    54  ปี 20,710 20,580

(27.4) (31.6)

55    –    64  ปี 14,595 17,423

(19.3) (26.7)

            65    ปีข้ึนไป 11,310 12,454
(15.0) (19.1)

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยต่อไร่ 
พบว่ามีปริมาณการใช้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นจาก 57.8 กก./ไร่ ในปี 
2546 เป็น 79.6 กก./ไร่ ในปี 2556 

ตาราง 2 จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร  จ าแนกตาม 
การใช้ปุ๋ย พ.ศ.2546 - 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  

 ผู้ถือครองท าการเกษตรที่ เป็นบุคคลธรรมดา  

เป็นชายมากกว่าหญิง คือ เป็นชายร้อยละ 58.8 และหญิง 

ร้อยละ 41.2 โดยจะเห็นว่าแนวโน้มของผู้ถือครองที่เป็นชายมี

สัดส่วนลดลงจากปี 2546 – 2556 เป็นร้อยละ 68.2 และ 

58.8 ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่า ผู้ถือครองส่วนใหญ่ 

มีอายุ 35 ปีขึ้นไปโดยผู้ถือครองในช่วงอายุ 35–64 ปี มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.4 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 

74.6 ในปี 2556 แต่กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ ้นไป มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 15.0 เป็นร้อยละ 19.1  

 แผนภูมิ 6 จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร จ าแนกตาม             

เพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2546 – 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ ัง ห ว ัด ส ุพ ร ร ณ บ ุร ีม ีจ า น ว น ส ม า ช ิก ใ น

ครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น 216,884 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.6 ของประชากรทั้งจังหวัด 2/โดยเป็นหญิงมากกว่า

ชายเล็กน้อย คือร้อยละ 50.5 และ 49.5 ตามล าดับ  มีจ านวน

สมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.3 คน ลดลงจากปี 2546 ซึ่งมี 

3.6 คน   

 เมื ่อพิจารณาจ านวนสมาชิกตามกลุ ่มอายุ 

พบว่าจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่มีอายุ 35 ปี

ขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.8 ในปี 2546 

เป็นร้อยละ 64.6 ในปี 2556 

 

7.  ลักษณะทางด้านประชากรและการท างาน 

   * ส ามะโนการเกษตร พ.ศ.2546   ไม่มีข้อถามเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 

 2/
ประชากรท้ังจังหวัดในปี 2556 มีจ านวน 848,066 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 
    

x 



 

 

 

รายการ 2546 2556

 จ านวนสมาชกิในครวัเรอืนทีม่อีายุ10 ปขีึน้ไป 254,295 202,477

(100.0) (100.0)
   จ าแนกตามลักษณะการท างาน

       ท างานเชงิเศรษฐกิจ 212,840 171,046

(83.7) (84.5)

            ท างานเกษตรในทีถื่อครองอย่างเดยีว 120,263 91,688

(47.3) (45.3)

            ท างานเกษตรในทีถื่อครองเปน็หลัก 64,791 35,820
               และท างานอ่ืนดว้ย (25.5) (17.7)

            ท างานอ่ืนเปน็หลักและท างานเกษตร 15,100 21,400

               ในทีถื่อครองดว้ย (5.9) (10.6)

            ท างานอ่ืนเปน็หลัก 12,686 22,138

               (ไมท่ างานเกษตรในทีถื่อครอง) (5.0) (10.9)

       ไมท่ างานเชงิเศรษฐกิจ 41,455 31,431

(16.3) (15.5)

ตาราง 3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร  

จ าแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2556 
รายการ 2546 2556

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งสิน้ 278,613 216,884

 (ไม่รวมบริษัทฯ) (100.0) (100.0)

                  เฉลีย่ตอ่ครัวเรือน 3.6 3.3

   จ าแนกตามเพศ

                  ชาย 142,759 107,324

(51.2) (49.5)

                  หญงิ 135,854 109,560

(48.8) (50.5)

   จ าแนกตามหมวดอายุ

                  ต่ ากว่า    25  ปี 82,538 46,384

(29.7) (21.4)

                  25    –    34  ปี 57,249 30,338

(20.5) (14.0)

                  35    –    44  ปี 46,408 34,343

(16.7) (15.8)

                  45    –    54  ปี 40,803 39,723

(14.6) (18.3)

                  55    –    64  ปี 26,793 34,664

(9.6) (16.0)

                  65    ปขีึ้นไป 24,822 31,432
(8.9) (14.5)  

 
  โดยลักษณะการท างานของสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 
10 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.5)  ท างานเชิงเศรษฐกิจ  โดย
เป็นผู้ที่ท างานเกษตรในที่ถือครองมากถึงร้อยละ 73.6  ซึ่งใน
จ านวนนี้มีผู้ที่ท างานเกษตรในที่ถือครองอย่างเดียวร้อยละ 
45.3  ท างานเกษตรในที่ถือครองและท างานอื่นด้วยร้อยละ 
28.3  ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ท างานเกษตรในที่ถือครองเลยมีเพียง
ร้อยละ 10.9 และมีข้อสังเกตว่า สัดส่วนของผู้ที ่ท างาน
เกษตรในที่ถือครองอย่างเดียวลดลงจากร้อยละ 47.3 ในปี 
2546 เป็นร้อยละ 45.3 ในปี 2556   

 

 

 

ตาราง 4  จ า น วนสมาชิ ก ใ นค รั ว เ รื อ นผู้ ถื อ ค ร อ ง                  
ท าการเกษตร จ าแนกตามลักษณะการท างาน 
พ.ศ. 2546 - 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การศึกษาของผู้ถือครองท าการเกษตร 

 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  ผู้ถือครองท าการเกษตร
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น กล่าวคือ ผู้ถือครองฯ ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 8.5 
เป็นร้อยละ 13.6)  

 และระดับปริญญาตรี และ ปวช./ปวส.ฯ ก็เพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน (ร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 1.9 และร้อยละ 1.3 
เป็นร้อยละ 2.1) ในขณะที่สัดส่วนของผู้ถือครองฯ ที่ส าเร็จ
ระดับประถมศึกษาเท่าเดิม (ร้อยละ 69.3)และผู้ที่ ไม่มี
การศึกษาก็ลดลงเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 3.9 เป็นร้อยละ 2.9) 

 

 

 

 

 

 

8.การศกึษาของผู้ถอืครองท าการเกษตร 

xi 



 

 

 

69.3 69.3

55
60
65
70 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ปวช. /ปวส. / ฝ กหัดครู (รวม
อนุปริญญาทุกสาขา)
มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ต่ ากว่าประถมศึกษา

การศึกษาอ่ืน 

ไม่มีการศึกษา

13.615.8

10.010
15
20
25

0.8 1.91.3 2.1

8.5

0.4 0.2

3.9 2.9

0

5
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พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2556

ร้อยละ

1.3 0.9
7.5 2.7
9.8

3.7

30.6

10.6

23.2

25.1

27.6

57.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2546 2556

100,001 บาทขึ้นไป

50,001 - 100,000 บาท

20,001 - 50,000 บาท

10,001 - 20,000 บาท

ต่ ากว่า 10,000 บาท

ไม่มีรายได้

ร้อยละ

7.4  

0.2  6.5 %

10.3  

8.9  

66.7 

ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

ธนาคารอ่ืน / สถาบันการเงิน

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ

หน่วยราชการอ่ืน เช่น กชก. 
คชก.

แหลง่เงินกู้นอกระบบ

ผู้ถือครอง
65,137

ราย

7.4 %
หน้ีสินนอก
การเกษตร

1.1%
หน้ีสินเพื่อการเกษตร
และนอกการเกษตร 

การเป นหน้ึ 

จ านวนหน้ีสินเฉลี่ย
ต่อผู้ถือครองที่เป นหน้ีเพื่อการเกษตร 

65,532บาท 

47.9%
หน้ีสินเพื่อ
การเกษตร

52.2 %
ไม่มีหน้ีสิน

รายการ 2546 2556

จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรทัง้สิน้ 75,754 65,137

  (ไม่รวมบริษัทฯ) (100%) (100%)

   แหลง่ทีม่าของรายได้ของครัวเรือน

          จากการเกษตรอยา่งเดียว 28,629 37,815

(37.8) (58.1)

          จากการเกษตรและจากแหลง่อ่ืน 47,125 27,322

(62.2) (41.9)

                สว่นใหญ่จากการเกษตร 37,592 19,299

(49.6) (29.6)

               สว่นใหญ่จากการรับจ้างท างานเกษตร 2,141 2,193

(2.8) (3.4)

                สว่นใหญ่จากแหลง่อ่ืน 7,392 5,830

(9.8) (8.9)

/ 3/

แผนภูมิ 7  การศึกษาของผู้ ถื อครองท าการเกษตร   
พ.ศ. 2546 - 2556 

  

 

 

 

 

 
 
 
10. รายได้จากผลผลิต 

 ผู้ถือครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.9) 
มีรายได้ของครัวเรือนมาจากการท าการเกษตรและจากแหล่ง
อื่นซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากปี 2546 (จากร้อยละ 62.2 เป็นร้อย
ละ 41.9) ขณะที่ผู้มีรายได้จากการท าการเกษตร     อย่าง
เดียว มีร้อยละ 58.1  

ตาราง 5  จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร จ าแนกตาม
แหล่งที่มาของรายได้ของครัวเรือน  

 พ.ศ. 2546 - 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยผู้ถือครองท าการเกษตร มีรายได้จากผลผลิต

ทางการเกษตรอยู่ในช่วง 100,000 - 500,000 มากที่สุด 

(ร้อยละ 43.3) รองลงมาคือรายได้  50,001 -100,000            

และ 500,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 25.1 และ 11.3 ตามล าดับ) 

โดยสัดส่วนผู้มีรายได้ 50,001 - 100,000 และ 100,001 บาท

ขึ้นไป เพิ่มข้ึนจากปี 2546 ร้อยละ 14.1  

แผนภูม ิ8   จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร จ าแนกตาม
รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร  
พ.ศ. 2546 - 2556 

 

 
 
 
 
 

  เมื่อพิจารณาหนี้สินของครัวเรือนผู้ถือครอง 
พบว่าผู้ถือครองฯ ร้อยละ 47.9 มีหนี้สิน  ซึ่งในจ านวนนี้
มีหนี้สินเพื่อการเกษตร (ร้อยละ 40.5 ) โดยคิดเป็นหนี้สินเฉลี่ย 
161,891 บาทต่อครัวเรือนที่เป็นหนี้เพื่อการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 66.7) กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

แผนภูม ิ9   หนี้สินของครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร 
พ.ศ. 2556  
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   * ส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536   ไม่มีข้อถามเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของลูกจ้างประจ า 
 

 3/
 ข้อมูลจ านวนผู้ถือครองท่ีรายงานแหล่งท่ีมาของรายได้จากแหล่งอื่น  

       ปี 2546 รวมข้อมูลจากเกษตรและแหล่งอื่นพอๆกัน ไว้ด้วย 
 
    



 

 

 

รายการ 2546 2556

จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรทัง้สิ้น 75,247 65,158
(100%) (100%)

        ไมจ่้างลูกจ้างท าการเกษตร 30,278 25,939
(39.9) (39.8)

        จ้างลูกจ้างท าการเกษตร 45,569 39,219
(60.1) (60.2)

              จ้างลูกจ้างประจ า 636 696
(0.8) (1.1)

              จ้างลูกจ้างชั่วคราว 43,901 37,950
(57.9) (58.2)

              จ้างลูกจ้างประจ าและชั่วคราว 1,032 573
(1.4) (0.9)

จ านวนลูกจ้างประจ าท างานเกษตร 9,334 5,695
(100%) (100%)

        เพศ
              ชาย 5,567 4,129

(59.6) (72.5)
              หญิง 3,767 1,566

(40.4) (27.5)
        แหล่งทีม่าของลูกจ้างประจ า
              คนไทย 8,876 5,271

(95.1) (92.6)
              คนตา่งดา้ว 458 424

(4.9) (7.4)

39.8  
ไม่จ้างลูกจ้าง
ท างานเกษตร

11. หนี้ส 

 ผู้ถือครองท าการเกษตรของจังหวัดวัดสุพรรณบุรี  

ร้อยละ 60.2  มีการจ้างลูกจ้างท างานเกษตร  โดยผู้ถือครองมี

การจ้างลูกจ้างชั่ วคราวอย่าง เดียว ร้อยละ 58.2 จ้าง

ลูกจ้างประจ าอย่างเดียวและจ้างทั้งลูกจ้างประจ าและชั่วคราว 

มีร้อยละ 0.9 ส าหรับลูกจ้างชั่วคราว ปี 2556 มีจ านวนทั้งสิ้น 

37,950 คน 

 ผู้ถือครองมีแนวโน้มการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ท างานเกษตรในที่ ถือครองสูงขึ้น  โดยจะเห็นว่าในช่วง      

2546 – 2556 จ านวนลูกจ้างชั่วคราวลดลง จาก 43,901 คน 

เป็น 37,950 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตาราง 6  การจ้างลูกจ้างท างานเกษตร พ.ศ. 2546-2556  
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แผนภูมิ 1  จ ำนวนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร รำยอ ำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2556 
Figure 1 Number of Holdings by Amphoe, Suphanburi Province 2013 

 
แผนภูมิ 2  จ ำนวนเนื้อที่ท ำกำรเกษตร รำยอ ำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2556 
Figure 2 Area of Holdings by Amphoe, Suphanburi Province 2013 
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ผู้ถือครองท าการเกษตร เน้ือทีถื่อครองเฉลี่ย

ทัง้จังหวัด      65,158 ราย ทัง้จังหวัด      23.2 ไร่

อ.เมืองสุพรรณบรีุ 6,840 ราย (10.5%) อ.เมืองสุพรรณบรีุ 17.5 ไร่

อ.เดิมบางนางบวช 6,928 ราย (10.6%) อ.เดิมบางนางบวช 26.8 ไร่

อ.ด่านช้าง 7,238 ราย (11.1%) อ.ด่านช้าง 30.2 ไร่

อ.บางปลาม้า 5,122 ราย (7.9%) อ.บางปลาม้า 28.2 ไร่

อ.ศรีประจนัต์ 4,873 ราย (7.5 %) อ.ศรีประจนัต์ 20.2 ไร่

อ.ดอนเจดีย์ 3,469 ราย (5.3%) อ.ดอนเจดีย์ 23.8 ไร่

อ.สองพี่น้อง 11,861 ราย (18.2%) อ.สองพี่น้อง 18.6 ไร่

อ.สามชุก 3,965 ราย (6.1%) อ.สามชุก 25.0 ไร่

อ.อู่ทอง 8,692 ราย (13.3%) อ.อู่ทอง 21.5 ไร่

อ.หนองหญา้ไซ 6,170 ราย (9.5%) อ.หนองหญา้ไซ 24.8 ไร่

เน้ือทีผู้่ถือครองท าการเกษตร จ านวนสมาชิกในครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร

ทัง้จังหวัด      1,509,475      ไร่ ท้ังจงัหวัด      216,884 ราย

อ.เมืองสุพรรณบรีุ 119,603 ไร่ (7.9%) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร อายุ 10 ปี ข้ึนไป

อ.เดิมบางนางบวช 185,541 ไร่ (12.3%) ท้ังจงัหวัด      202,477 ราย

อ.ด่านช้าง 218,518 ไร่ (14.5%) ลูกจ้างท างานเกษตร

อ.บางปลาม้า 144,300 ไร่ (9.6%) จ านวนลูกจา้งประจ าท้ังส้ิน 5,695 คน

อ.ศรีประจนัต์ 98,562 ไร่ (6.5%) คนไทย 5,271 คน (92.6%)

อ.ดอนเจดีย์ 82,432 ไร่ (5.4%) คนต่างด้าว 424 คน (7.4%)

อ.สองพี่น้อง 220,925 ไร่ (14.6%) การศึกษาผู้ถือครองท าการเกษตร

อ.สามชุก 99,164 ไร่ (6.6%) รวมทัง้ส้ิน 65,137 ราย

อ.อู่ทอง 187,106 ไร่ (12.4%) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 1,210 ราย (1.9%)

อ.หนองหญา้ไซ 153,324 ไร่ (10.2%) ปวช./ปวส./ฝึกหดัครู (รวมอนุปริญาทุกสาขา) 1,365 ราย (2.1%)

ลักษณะการท าการเกษตร 1/ (จ านวนผู้ถือครอง) มัธยมศึกษา 8,860 ราย (13.6%)

เพาะปลูกพชื 62,036 ราย (95.2%) ประถมศึกษา 45,144 ราย (69.3%)

เล้ียงปศุสัตว์ 6,139 ราย (9.4%) ต่ ากว่าประถมศึกษา 6,531 ราย (10.0%)

เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในพื้นท่ีน้ าจดื 2,305 ราย (3.5%) การศึกษาอื่น 153 ราย (0.2%)

ไม่มีการศึกษา 1,874 ราย (2.9%)

สรปุประเด็นเด่น
การท าเกษตร 
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รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร จ านวนเงินที่เป็นหน้ีเพ่ือการเกษตรจ าแนกตามแหลง่เงินกู้2/(ลา้นบาท)

รวมทัง้ส้ิน 65,137 ราย รวมทัง้ส้ิน 4,269

100,001 บาทขึ้นไป 37,162 ราย (57.0%)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 2,849 (66.7%)

50,001 - 100,000 บาท 16,358 ราย (25.1%) กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแหง่ชาติ 279 (6.5%)

20,001 - 50,000 บาท 6,889 ราย (10.6%) ธนาคารอื่นๆ/ สถาบนัการเงิน 379 (8.9%)

10,001 - 20,000 บาท 2,407 ราย (3.7%) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 438 (10.3%)

ต่ ากว่า 10,000 บาท 1,758 ราย (2.7%) หน่วยราชการอื่นๆ 9 (0.2%)

ยังไม่มีผลผลิตจากการเกษตร 563 ราย (0.9%) แหล่งเงินกู้นอกระบบ 314 (7.4%)

แหล่งทีข่องรายได้

รวมทัง้ส้ิน 65,137 ราย จ านวนผู้ถือครองที่ปลูกข้าว ราย
จากการเกษตรอย่างเดียว 37,815 ราย (58.1%)

จากการเกษตรและจากแหล่งอื่น 27,321 ราย (41.9%) เน้ือที่เพาะปลูกข้าว ไร่
   ส่วนใหญจ่ากผลผลิตทางการเกษตร 19,299 ราย (29.6%)
   ส่วนใหญจ่ากการรับจา้งท า
การเกษตร 2,193 ราย (3.4%) เน้ือที่เก็บเก่ียว ไร่
   ส่วนใหญจ่ากแหล่งอื่น 5,830 ราย (8.9%)

หน้ีสินเพ่ือการเกษตร ผลผลิตข้าว กก.
จ านวนผู้ถือครองทีร่ายงานการเป็นหน้ี 65,137 ราย

ไม่มีหน้ีสิน 33,925 ราย (52.1%) ผลผลิตเฉลีย่ กก./ไร่
มีหน้ีสิน 31,212 ราย (47.9%)

   เพื่อการเกษตร 25,649 ราย (39.4%) ยางพารา

   นอกการเกษตร 4,845 ราย (7.4%) จ านวนผู้ถือครองทีป่ลูกยางพารา ราย
   เพื่อการเกษตรและนอกการเกษตร 718 ราย (1.1%)

จ านวนเงินท่ีเปน็หน้ีเพื่อการเกษตร 4,268 ล้านบาท เน้ือทีเ่พาะปลูกยางพารา ไร่
หน้ีสินเฉล่ียต่อผู้ถอืครองท่ีเปน็หน้ี 65,532 บาท

2,589          

40,276        

1,755,965    

1,753,128    

1,553,323    

886

สรปุประเด็นเด่น (ต่อ)

97

รายได้และหนี้สินของครัวเรือน 

ข้าว 

ยางพารา 



 
 

  

Average

area

of holding

number % number %  (rai) 

 Total               65,158 100.0           1,509,475 100.0 23.2

   Mueang Suphanburi                6,840 10.5             119,603 7.9 17.5

   Doem Bang Nang Buat                6,928 10.6             185,541 12.3 26.8

   Dan Chang                7,238 11.1             218,518 14.5 30.2

   Bang Pla Ma                5,122 7.9             144,300 9.6 28.2

   Sri Prachan                4,873 7.5               98,562 6.5 20.2

   Don Chedi                3,469 5.3               82,432 5.4 23.8

   Song Phi Nong               11,861 18.2             220,925 14.6 18.6

   Sam Chuk                3,965 6.1               99,164 6.6 25.0

   U Thong 8,692               13.3 187,106            12.4 21.5

   Nong Ya Sai 6,170               9.5 153,324            10.2 24.8

Amphoe

Number of holdings Area of holding

(million case) (million 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 Suphanburi collected data in 
fieldwork involved by 181 agricultural volunteers at 
village level and the 39 agricultural extension 
officers at tumbon level and the NSO provincial 
staff for interviewing all household in Suphanburi 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 Suphanburi reported the summary of some data 
already. For this report, the result is a complete 
summary of all of the Suphanburi Province. The 
findings are as following. 

  

 Suphanburi composed ten districts. As of 
the census day (1st May 2013), Suphanburi had totally 
65,158 of agricultural holdings, which was accounted for 
23.4 percent of total households of the province.1/ The 
total area of holdings was 1,509,475 rais or averagely 
23.2 rais per holding. 

 The Song Phi Nong of agricultural 
holdings, 11,861 members (18.2%), located in 
Amphoe  Mueang Suphanburi which also had the 
biggest area of holdings 220,925 rais (14.6%). The 
Amphoe U Thong was the second in the number of 
holdings and area of holdings, for 8,692 members 
and 187,106 rais (13.3 % and 12.4% respectively). 
Amphoe Don Chedi had the least number of 
holdings for 3,469 members (5.3%) and had the 
least area of holdings for 82,432 rais (5.4%). 

 

 
  
 Considering to the average area of 
holdings, it was found that that Amphoe Dan Chang 
had highest of the average area of holding (30.2 
rais), followed by Amphoe Bang Pla Ma, Amphoe 
Doem Bang Nang Buat and Amphoe Sam Chuk (28.2 % 
26.8 % and 25.0 % respectively). While Amphoe Mueag 
Suphanburi had the lowest of the average area of 
holding was 17.5 rais.  
Table 1  Number and area of holdings by amphoe 
(2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Considering changes of agricultural 
holding during the past 10 years, the number of 
holdings and the area of holdings decreased from 
75,643 to 65,158 members (10.1%). For the area of 
holdings decrease from 1,878,574 to 1,509,475 rais 
(11.2%), the average area of holdings was 24.8 and 
23.2 rais, respectively. 

Figure 1   Comparing number and area of holdings 
(2003 – 2013)    
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Number and area of holdings  
 

Executive Summary 
the 2013 Agricultural Census 

   1/ 
In 2013, total households in Ranong Province is 278,254 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.  ลักษณะการท าการเกษตร  

  The Agricultural Census in 2013, it was 
found that the most of agricultural holdings 65,158 
members (95.2%) was cultivating crops. Of this number, 
about 7.3 percent was also operated with the other 
type agricultural activities such as livestock, freshwater 
culture.  
  The census result also showed that 92.4 
percent of the holdings engaged with a single 
agricultural activity, but with the single type activity, 
the holdings might operate with a variety of crops 
or a variety of livestock. 
  The holdings of two types of agricultural 
activities was found 1.4 percent, while the holdings of 
three types and above of agricultural activity was 
found only 0.5 percent. 

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 Most of agricultural holdings (84.4%) had an area 
of holding less than 40 rais, which of this number 55.0 
percent was of agricultural holdings having area 
10-39 rais. There was only 0.7 percent for the 
agricultural holdings having area 140 rais and above.  

figure 3    Number of holdings by size of total  
              area of holding (2003 – 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 The majority of holdings operated 
solelyunder own land (58.4%). About 16.8 percent 
was the holdings operated under own land and 
other land. The rest 24.8 percent was the holdings 
operated under other land. 

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

 

 
 
 

 

 

 

3. Size of total area of holding 
 
 

4.  Land tenure and documentary of right 

2. Type of agricultural activity 

Note : respondents can answer  more than one type of agricultural activity. 
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 From the total area of holdings, 1,509,475  

rais, most of the area (62.0%) was the area under rice, 

followed by field crop (32.3%). 
The result of this Agricultural Census has 

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

Figure 5   Comparing area of holding by land use 
          (2003 – 2013) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The majority of agricultural holdings 

(97.0%) used fertilizer. Most of them (95.7%) 
used inorganic fertilizers, of which the holdings using 
inorganic fertilizers only was 72.0 percent, while used 
organic only 0.4 percent  
 Considering the fertilizer use from 2003 
to 2013, it was discovered that holdings used 
fertilizer increasingly from 93.0 percent in 2003 to 
97.0 percent in 2013. There were especially using 
inorganic fertilizer and other fertilizer with up to 
23.7 in 2013. In contrast, the holding using only 
inorganic fertilizer had increased from 75.3 percent 
in 2003 to 72.0 percent in 2013. 

 In regard to the average number of using 
inorganic fertilizer per rai, it was found that its use  
fertilizer increasingly from 57.8 kg. per rai in 2003 
to 79.6 kg. per rai in 2013. 

Table 2  Number of holdings by using fertilizer 
            (2003 – 2013) 

1.Number of holdings with crop 70,170 62,045
         (100%) (100%)
       Not using fertilizer 4,939 1,846

(7.0) (3.0)
       Use fertilizer 65,231 60,199

(93.0) (97.0)
                Inorganic 52,821 44,682

(75.3) (72.0)
                Organic 1,260 277

(1.8) (0.4)
                Bio * 225

(0.4)
                Inorganic and other 11,150 14,710

        (15.9) (23.7)
                Organic and Bio * 355

(0.5)

2.Area treated inorganic fertilizer (rai) 2,724,347 1,964,291

3.Quantity used inorganic fertilizer  (1,000 kg.) 157,344 156,374

       Average per rai (kg.) 57.8 79.6

Item 2003 2013

 
 
 
 
 
 
 

5. Area of holding by land use 6.  Fertilizer 

   * In 2003, no question about bio-fertilizer.  
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Total number of holders 75,546 65,137
     by age group (100.0) (100.0)

 Under    25  years 474 362
(0.7) (0.5)

25    –    34  years 10,529 3,682
(13.9) (5.7)

35    –    44  years 17,928 10,636
(23.7) (16.3)

45    –    54  years 20,710 20,580
(27.4) (31.6)

55    –    64  years 14,595 17,423
(19.3) (26.7)

       65    years and over 11,310 12,454
(15.0) (19.1)

Item 2003 2013

Item 2003 2013

Total number of holder's household 278,613 216,884

member (Exculding corporation) (100.0) (100.0)

                  Average per household 3.6 3.3

   By sex

                  Male 142,759 107,324

(51.2) (49.5)

                  Female 135,854 109,560

(48.8) (50.5)

   By age group

                  Under    25  years 82,538 46,384

(29.7) (21.4)

                  25    –    34  years 57,249 30,338

(20.5) (14.0)

                  35    –    44  years 46,408 34,343

(16.7) (15.8)

                  45    –    54  years 40,803 39,723

(14.6) (18.3)

                  55    –    64  years 26,793 34,664

(9.6) (16.0)

                  65    years and over 24,822 31,432

(8.9) (14.5)

 

  

 The 2013 census result showed that 58.8 
percent of private agricultural holders were male, and 
the rest 41.2 percent were female. During 2003 to 
2013, the proportion of male holders decreased from 
68.2  percent to 58.8 percent respectively. 

 Considering by age of holder, it was found 
that the proportion of the holders aged 35 years and 
above, 35 – 64 year increase from 70.4 percent in 2003 
to 74.6 percent in 2013. It was also observed the 
increase for the proportion of the holders aged          
65 years and above from 15.0 percent to 19.1 percent. 

Figure 6   Number of holders by sex and age group 
              (2003 – 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Concerning members of agricultural 
households in Suphanburi Province, they were 
totally 216,884 members, which was accounted 
for 25.6 percent2/ of the whole population of 
Suphanburi. The proportion of female members 
was found a little higher than male members, 
50.5 percent and 49.5 percent respectively. The 
household size was averagely 3.3, which 
decreased from 3.6 in year 2003. 

 Considering by age of members, it was 
discovered that the group of members aged 35 
years and above increased from 49.8 percent in 
2003 to 64.6  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 Phrae Province is  456,074 persons.( from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior) 
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5

10

2003 2013

Percentage

Item 2003 2013
Number of holder's household members 254,295 202,477
10 years of age and over 100.0 100.0
 By activity status
        Economically active 212,840 171,046

(83.7) (84.5)
               Engaged in agricultural work on 120,263 91,688
                       the holding only (47.3) (45.3)
               Mainly engaged in agricultural 64,791 35,820
                       work on the holding (25.5) (17.7)
                       and other works 
               Mainly engaged in other works 15,100 21,400
                      and in agricultural work (5.9) (10.6)
                      on the holding
               Mainly engaged in other works 12,686 22,138
                      (Not engaged in agricultural (5.0) (10.9)
                       work on the holding) 
         Not economically active 41,455 32,972

(16.3) (17.4)

Item 2003 2013

Total number of holders 75,754 65,137

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

   By source of household income

          Agriculture only 28,629 37,815

(37.8) (58.1)

          Agriculture and others sources 47,125 27,322

(62.2) (41.9)

                Mainly from agriculture 37,592 19,299

(49.6) (29.6)

                Mainly from being 2,141 2,193

                    agricultural worker (2.8) (3.3)

                Mainly from other sources 7,392 5,830

(9.8) (8.9)

3 3/

 Most of the members aged 10 years and 
above (84.5%) engaged the economically activities.It 
was found that 73.6 percent of the members aged 
10 years and above engaged with agricultural activity 
in their holding. Of this number, 45.3 percent engaged 
with agricultural activity in their holding alone, 28.3 
percent engaged with agricultural activity in their 
holding and other work. It was discovered that 10.9 
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 decrease from 47.3 percent in 2003 
to 45.3 percent in 2013. 

Table 4   Number of holder’s household members 
10 years of age and over by activity 
status (2003 – 2013)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. การศึกษาของผู้ถือครองท าการเกษตร 
 
 Comparing the census result between 
2003 and 2013, it was showed that the proportion 
of holders with secondary education level had 
increased (8.5 % and 13.6%, respectively).      
 For the proportion of holders with 
bachelor degree and vocational degree, were also 
increase (from 0.8 % to 1.9 % and from 1.3% to 
2.1% respectively). However, the proportions of 
holders with primary (69.3%). The same pattern was 
also for the holders who had no schooling, which 
was decrease from 3.9 percent to 2.9 percen 
 
 
 

Figure 7   Education of holders (2003 – 2013) 

 

  

  

 

 

 It was found that most of holder’s 
(41.9%) household earned income from both 
agricultural ativity and other sources, which was 
decrease from 2003 (from 62.2% to 41.9%), while 
the rest of 58.1 percent were those who earned 
income from agricultural only. 

Table 5  Number of holders by household income 

 (2003 – 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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Item 2003 2013
 Total number of holdings 75,247 65,158

(100%) (100%)
        Not employ agricultural workers 30,278 25,939

(39.9) (39.8)
        employ agricultural workers 45,569 39,219

(60.1) (60.2)
                  Permanent workers 636 696

(0.8) (1.1)
                  Occasional workers 43,901 37,950

(57.9) (58.2)
                  Permanent and 1,032 573
                       Occasional workers (1.4) (0.9)
 Number of permanent workers 9,334 5,695

(100%) (100%)
        By sex 
                  Male 5,567 4,129

(59.6) (72.5)
                  Female 3,767 1,566

(40.4) (27.5)
        By source of workers
                  Thai 8,876 5,271

(95.1) (92.6)
                  Foreigner 458 424

(4.9) (7.4)

 It was discovered that the proportion of 
the holders who earned income from agricultural 
products for 100,000 - 500,000 Baht was 43.3 percent. This 
was followed by those for 50,0001–100,000 Baht 
and those for 500,001 Baht and over (25.1% and 
11.3% respectively), noticing that this proportion 
increased about 14.1 percent from 2003. 

Figure 8   Number of holders by income from 
agricultural product (2003 – 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  According to debt of household, there 
were 47.9 % of the holders being in debt. The 
amount of debt for agriculture was 40.5 %. The 
average per household in debt was 161,891 baht. 
Most of debt (66.7%) borrowed from Bank for 
agriculture and agricultural cooperative.  

Figure 9  Dept of household (2013) 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
  
 
 
 

 

 
 
There were 60.2 percent of the total 

holdings employed agricultural workers, of 
which 58.2 percent was the percentage of 
employment only occasional basis and the 
employment of both occasional basis and 
permanent basis were 0.9 percent. The number 
of occasional workers for agriculture in 2013 
was 37,950 persons. Of this number, 58.2 percent 
was the foreigner workers. 

  It was found that the number of the 
occasional agricultural workers had decrease, 
particularly during the year 2003 to 2013 as the 
number decrease in double from 43,901 workers to 
3 persons. 

Table 6  Employment on agricultural (2003 – 2013)  
                
 
 
 
 
 
 

10. Employment on agricultural workers 
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Number of holdings  Average area of holding

Total 65,158 cases Total 23.2 Rais 

Amphoe Mueang Suphan Buri 6,840 cases (10.5%) Amphoe Mueang Suphan Buri 17.5 Rais 

Amphoe Doem Bang Nang Buat                                                6,928 cases (10.6%)
Amphoe Doem Bang Nang 
Buat                                                26.8 Rais 

Amphoe Dan Chang                                                          7,238 cases (11.1%) Amphoe Dan Chang                                                          30.2 Rais 

Amphoe Bang Pla Ma                                                        5,122 cases (7.9%) Amphoe Bang Pla Ma                                                        28.2 Rais 

Amphoe Sri Prachan                                                         4,873 cases (7.5 %) Amphoe Sri Prachan                                                         20.2 Rais 

Amphoe Don Chedi                                                          3,469 cases (5.3%) Amphoe Don Chedi                                                          23.8 Rais 

Amphoe Song Phi Nong                                                      11,861 cases (18.2%) Amphoe Song Phi Nong                                                      18.6 Rais 

Amphoe Sam Chuk                                                           3,965 cases (6.1%) Amphoe Sam Chuk                                                           25.0 Rais 

Amphoe U Thong                                                            8,692 cases (13.3%) Amphoe U Thong                                                            21.5 Rais 

Amphoe Nong Ya Sai                                                        6,170 cases (9.5%) Amphoe Nong Ya Sai                                                        24.8 Rais 

Area of agricultural holding Number of holder's household members

Total       1,509,475 Rais Total       216,884 cases 

Amphoe Mueang Suphan Buri 119,603 Rais (7.9%) Number of holder's household members  (10 years and over)

Amphoe Doem Bang Nang Buat                                                185,541 Rais (12.3%) Total       202,477 cases 

Amphoe Dan Chang                                                          218,518 Rais (14.5%) Employment on agricultural workers

Amphoe Bang Pla Ma                                                        144,300 Rais (9.6%) Number of permanent workers 5,695 cases 

Amphoe Sri Prachan                                                         98,562 Rais (6.5%) Thai 5,271 cases (92.6%)

Amphoe Don Chedi                                                          82,432 Rais (5.4%) Foreigner 424 cases (7.4%)

Amphoe Song Phi Nong                                                      220,925 Rais (14.6%) การศึกษาผู้ถือครองท าการเกษตร

Amphoe Sam Chuk                                                           99,164 Rais (6.6%) Total       65,137 cases 

Amphoe U Thong                                                            187,106 Rais (12.4%) Bachelor and over 1,210 cases (1.9%)

Amphoe Nong Ya Sai                                                        153,324 Rais (10.2%) Vocational education/Teachers' training (every 

Activity of agriculture1/ (Number of holdings)     diploma in education) 1,365 cases (2.1%)

Cultivating crops 62,036 cases (95.2%) Secondary education 8,860 cases (13.6%)

Rearing livestock 6,139 cases (9.4%) Elementary education 45,144 cases (69.3%)

Freshwater culture 2,305 cases (3.5%) Lower than  6,531 cases (10.0%)
     Elementary education

Others 153 cases (0.2%)

No education 1,874 cases (2.9%)

Key Findings
Agriculture 
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Income from agricultural product Amount of debt for agriculture by source of loan (million baht)

Total 65,137 cases Total 4,268 million baht

100,001  baht and over 37,162 cases (57.0%)
Bank for agriculture and 
agriculture

50,001 - 100,000  baht 16,358 cases (25.1%)     cooperative 2,849 (66.7%)

20,001 - 50,000  baht 6,889 cases (10.6%) Other bank/Financial institute 279 (6.5 %)

10,001 - 20,000  baht 2,407 cases (3.7%) Cooperative/Farmer's group 349 (8.9%)

Under 10,000 baht 1,758 cases (2.7%) Village and city fund 438 (10.3%)

Not having agriculture product 563 cases (0.9%) Other government agencies 9 (0.2%)

Source of household income Unorganized market 314 (7.4%)

Total 65,137 cases 

Agriculture only 37,815 cases (58.1%)

Agriculture and other sources 27,321 cases (41.9%) Number of holdings 40,276      cases 

  Mainly from agriculture 19,299 cases (29.6%)

  Mainly from being agricultural Planted area  1,755,965  Rais 
    worker 2,193 cases (3.4%)

  Mainly from  other sources 5,830 cases (8.9%) Harvested 1,753,128  Rais 

debt for agriculture

Number of holders reporting debt 65,137 cases Product  1,553,323  kg.
not being in debt 33,925 cases (52.1%)

being in debt 31,212 cases (47.9%) Average  product 886 kg./rais
   Debt for agriculture 25,649 cases (39.4%)

   Debt out of agriculture 4,845 cases (7.4%) ยางพารา

   Debt for agriculture Number of holdings 97 cases 
      and out of agriculture 718 cases (1.1%)

amount of debt for agriculture 4,268 million baht Planted area 2,589      Rais 
Average of debt for agriculture  65,532 bath

Key Findings (Contd)
Income and debt of holder’s household 

Rice 

Para Rubber 
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1.  ส ามะโนการเกษตร 

 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร 

โดยการสอบถามจาก  ผู ้ถ ือครองท าการเกษตรทุกคน     

ทั่วประเทศ ณ วันส ามะโน เปรียบเสมือน  การฉายภาพนิ่ง

ของการเกษตรของประเทศไทย ณ วันส ามะโน เพื่อแสดง

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

ท าการเกษตรเท่าใด อยู่ที่ไหน (จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน) 

มีลักษณะการท าการเกษตรเป็นอย่างไร (มีจ านวน เนื้อที่เท่าไร 

ท าอะไร ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ อะไรบ้าง ) มีอายุเท่าไร 

มีการศึกษาระดับไหน และมีรายได้หนี้สินเท่าใด เป็นต้น  

2. ความเป็นมา 

 ประเทศไทยมีการจัดท าส ามะโนการเกษตร

มาแล้ว  5 ครั้ ง  ครั้ งแรกเมื่อ  พ .ศ .  2493  ต่อมาใน 

พ.ศ. 2506  2521  2536 และ 2546   เพื่อให้มีข้อมูลสถิติ

เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ส าหรับ ใช้

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

ของประเทศ และสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย 

ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาทางการเกษตรได้

อย่างต่อเนื ่อง  และเพื ่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ

ขอ งอ ง ค์ก า ร อ าห า รแ ละ เ กษ ตร แห่งสหประชาชาติ 

(FAO) ที่แนะน าให้ทุกประเทศจัดท าส ามะโนการเกษตร

ทุก 10 ปี  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ซึ ่งมีอ านาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในการจัดท าโครงการ

ส ามะโนทุกด้าน   จึงได้ก าหนดที่จะจัดท าส ามะโนการเกษตร

ครั้งที่ 6 ขึ้นในปี 2556 

 โดยครั้งนี้การท าส ามะโนการเกษตร ได้ขยาย

ขอบข่ายการท าการเกษตรครอบคลุมถึงการท านาเกลือสมุทร

ตามมติคณะรัฐมนตรี(1 มีนาคม 2554) และได้ผนวกข้อถาม

การท าประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัต ว์น้ าชายฝั่ ง

ไว้ ในแบบนับจดด้วย 

  

  

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร ได้แก่ จ านวนผู้ถือครอง และเนื้อที่ถือครองท า
การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด การท านา
เกลือสมุทร การใช้ประโยชน์ในที่ถือครอง การถือครองที่ดิน 
เนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่ท านาเกลือสมุทร และเนื้อที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด จ านวนการเลี้ยงปศุสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้
เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร และก าลังแรงงานที่ใช้
ในการเกษตร เป็นต้น 
 2) เพื ่อให ้ม ีข ้อม ูลด ังกล่าวในระดับพื ้นที ่ย ่อย 
(ระดับหมู่บ้าน) ส าหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นต่อไป 
 3) เ พื ่ อ น า ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ม า ใ ช้ เ ป็ น ก ร อ บ ใน
การเลือกตัวอย่าง ส าหรับการส ารวจในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเกษตร การท าประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง  

 4) เพื ่อศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ข้อมูลที่ ได้จากการจัดท าส ามะโนการเกษตรนี้
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา 
รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ดังนี้ 

 1)   ใช้ในการวางแผน  ก าหนดนโยบาย  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น และใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ประเทศในช่วงที่ผ่านมา 
 2)  ใช้ในการวิเคราะห์ศึกษาแนวโน้ม และ   
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 3)  ใช้ศึกษาและประกอบการพ ิจ า ร ณ า       
ในการก าหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินท ากิน 

บทที่ 1 
บทน า 
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 4)  ใช้ก าหนดนโยบายการใช้ที่ดินให้เหมาะสม
แก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด ในสภาพของแต่ละท้องถิ่น  
ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

 5)   ข้อมูลของ เกษตรกร เช่น  เพศ อายุ 
ลักษณะการท างาน รายได้และหนี้ สินทางการเกษตร 
การศึกษา ของผู้ถือครอง สามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้าง
ทางประชากรของ เกษตรกรและฐานะของครัว เรือน  
การพึ่งพิงรายได้ เพื่อก าหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยผู้ยากจน 

 6)  ข้อมูลด้านแรงงานในภาคเกษตร สามารถ 
ใช้ศึกษาการใช้แรงงาน และการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง 

 7)  ข้อมูลที ่ได้สามารถใช้เป็นกรอบในการ
เลือกตัวอย่า งส่วนหนึ่ ง  (Sampling Frame)  ส าหรับ
การส ารวจในรายละเอียดเกี ่ยวกับการเกษตรต่าง ๆ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่
เก่ียวข้อง 

 8 )  ใช้ เป็ นข้ อมู ลส าหรับการจั ดท าบัญชี
ประชาชาติ สาขาการเกษตร 

 9)  เป็นข้อมูลส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และ
ผู้ที่สนใจน าไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านการเกษตร และด้าน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. ขอบข่าย 

 การท าการเกษตร  หมายถึง การเพาะปลูกพืช 
การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด และการท านา
เกลือสมุทร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขาย  ดังต่อไปนี้ 

 1)  การเพาะปลูกพืช ได้แก่ การเพาะปลูกข้าว 
ยางพารา พืชยืนต้น/ไม้ผลและสวนป่า พืชไร่ พืชผัก/สมุนไพร 
และไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การเพาะช าพัน ธุ์ ไ ม้  
การเพาะเห็ดและการเพาะเชื้อเห็ด (รวม การเพาะปลูกข้าว
เพื่อบริโภค) 

 2)  การเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงวัว ควาย 
หมู แพะ แกะ ไก่ เป็ด ห่าน และไหม (รวม การเลี้ยงวัว/ควาย 
เพื่อใช้งานเกษตร) 

 

 3) การเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ าในพื้นที ่น้ าจืด 
ได้แก ่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจ าพวกปลา         

  รวม ปลาและสัตว์น้ าสวยงามอื ่นๆ กุ ้ง 
และสัตว์น้ าอื่นๆ เช่น กบ ตะพาบน้ า จระเข้น้ าจืด และ
ปลาสวยงาม เป็นต้น (รวม สัตว์น้ ากร่อยที่น ามาเลี้ยงใน
พื้นที่น้ าจืดด้วย เช่น กุ้งกุลาด า ปลากะพง เป็นต้น) 

 4)  การท านาเกลือสมุทร ได้แก่ การท านาเกลือ  
ในพื้นที่ 7 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และปัตตานี 

 ไม่รวม 1) การท าการเกษตรเพื่อการศึกษา 
           ทดลอง การแข่งขัน การกีฬา  
                                  การพักผ่อนหย่อนใจ 

 2) การบริการทางการเกษตร 
 เช่น การรับจ้างไถด้วย 
 รถแทรกเตอร์  รับจ้างขุด 
 รับจ้างผสมพันธุ์สัตว์  
 รับจ้างฟักไข่ เป็นต้น 

6. วันส ามะโน 

 หมายถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
 ก าหนดขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล เช่น จ านวนผู้ถือครอง 
และเนื้อที่ถือครองท าการเกษตร ลักษณะต่าง ๆ ของการท า
การเกษตร เป็นต้น 

7. คุ้มรวม 

 ผู้ถือครองท าการเกษตรที่จะถูกเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้ คือ ผู้ถือครองท าการเกษตรที่ท าการเพาะปลูกพืช 
เลี้ยงปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด และท านาเกลือสมุทร 
ทุกคนในทุกท้องที่ทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล 

 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการนี้ได้   
ใช้วิธี “Closed Segment Concept” ในระดับจังหวัด 
กล่าวคือ ผู้ถือครองท าการเกษตรจะถูกนับจดและแจงนับ
ในจังหวัดที่มีการท าการเกษตรเท่านั้น 
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8. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการเกษตรของผู้ถือครอง
ที่เก็บรวบรวม มีดังนี้ 
  1) ลักษณะการด าเนินงานและสถานภาพ
ของผู้ถือครอง 
 2) เนื้อที่ถือครองท าการเกษตร  จ าแนกตาม
การใช้ประโยชน์  การถือครองและที่ตั้งของผืนที่ดิน 
 3) การเลี้ยงปศุสัตว ์
 4) ข้าว 
 5) ยางพารา 
 6) พืชยืนตน้  ไมผ้ล  และสวนปา่ 
 7) พืชผัก  สมนุไพร  และไม้ดอกไม้ประดับ 
 8) พืชไร ่
 9) การท านาเกลือสมุทร  
  10) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด 
  11) เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณ์การขนส่ง
เพื่อการเกษตร  
  12) ปุ๋ยและการป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืช 
  13) ลูกจ้างท างานเกษตร  
  14) สมาชิกในครัวเรือนผู้ถือครองและลักษณะ
การท างาน 
  15) การศึกษาและการเป็นสมาชิกองค์กรด้าน
การเกษตรของผู้ถือครอง 
  16) รายได้ และหนี้ สิ นทางการเกษตรของ
ครัวเรือนผู้ถือครอง 
 หมายเหตุ  ;  ข้อ  1) - 10)   ข้อมูลโครงสร้าง

พื้ นฐานหลั กทางการเกษตร 
(สัมภาษณ์ผู้ถือครองทุกคน) 

                                 ข้อ 11) - 16)   ข้อมูลโครงสร้าง
ทางการเกษตรอื่น (สัมภาษณ์ผู้
ถือครองร้อยละ 25) 

9.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจะด าเน ินการพร้อมกัน  ทุก
จังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2556 
โดยส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ได้ส่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
จ านวน  148  คน  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล 
จ านวน 29 คน  และเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติจังหวัด

ออกไปสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือนในจังหวัด    
เพื่อหาผู้ถือครองท าการเกษตร  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
ขนาดกลาง (Tablet)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

10.  ค านิยาม 

 1. ผู้ถือครองท าการเกษตร 
  หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งควบคุม 
จัดการ และมีอ านาจตัดสินใจ เกี่ยวกับการท าการเกษตร
ในที่ถือครอง  และเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางด้านเทคนิคและ
การเงิน อาจด าเนินงานเอง หรือมอบให้ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ด าเนินงานหรือดูแลแทนก็ได้   

 1) เป็นผู้ท าการเกษตรในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
 2) เป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ท าการเกษตร เป็นผู้เช่า 
หรือท าการเกษตรในที่ดินของผู้อื่นหรือในที่สาธารณะ/
ป่าสงวน  โดยไม่ค านึงถึงว่าจะได้รับความยินยอมหรือถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือไม่ 
 3) ม ีที ่ด ินที ่ใ ช ้ท าการ เกษตรผ ืน เด ียวหร ือ
หลายผืน ที่ดินดังกล่าวอาจอยู่แห่งเดียวกัน หรืออยู่แยกกัน
ในเขตท้องที่ใดก็ได้  แต่ที่ดินทุกผืนจะต้องอยู่ภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน ซึ่ง  

 (1)  ที่ดินแต่ละผืนอาจจะใช้ทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน  เพื่อการผลิตทางการเกษตรก็ได้ 
 (2)  ที่ดินแต่ละผืนอาจมีเนื้อที่ เพียงเล็กน้อย  
เช่น  คอกสัตว์  ที่เพาะเห็ด  ที่เลี้ยงกล้วยไม้  หรือบ่อเลี้ยงปลา
น้ าจืด  เป็นต้น 
 4) การด าเนินงานต้องอยู่ภายใต้การบริหารหรือการ
จัดการอันเดียวกัน ซึ่งอาจด าเนินการโดยครัวเรือนเดียว หรือ
ครัวเรือนตั้งแต่ 2 ครัวเรือนขึ้นไป หรือบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่อยู่
ต่างครัวเรือนกัน หรือบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือด าเนินงานในลักษณะอื่นๆ เช่น 
กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 

 2.  เน้ือที่ถือครองท าการเกษตร 

 หมายถึง เนื้อที่รวมของที่ดินทุกผืนภายในจังหวัดที่
ผู้ถือครองถือครองอยู่และใช้ท าการเกษตร (เพาะปลูกพืช 
เลี ้ยงสัตว์ เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ าในพื ้นที ่น้ าจืด ท านาเกลือ
สมุทร) ซึ ่งที ่ดินดังกล่าวผู ้ถือครองอาจเป็นเจ้าของ เช่า 
หรือท าฟรีในที่สาธารณะ/ป่าสงวน/ที่ของผู้อื่น ก็ได้ 
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 ที่ดินที่ใช้ท าการเกษตรผืนใด มีบริเวณลานในไร่นา 
ยุ้งฉาง โรงเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ บ้านและบริเวณบ้าน ป่า  
คันบ่อ  ฯลฯ  อยู่ด้วย ให้รวมเนื้อที่ดังกล่าวเข้าไปด้วย 

 รวม ที่ดินทั้งผืนที่เคยใช้ท าการเกษตร แต่พักทิ้งไว้ 
   ไม่มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   ในพื้นที่น้ าจืด และท านาเกลือสมุทร ตั้งแต่ 
   1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี 

 ไม่รวม ที่ดินทั้งผืน  ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) ให้ผู้อื่นเช่าหรือยอมให้ผู้อื่นท าประโยชน์ 

  โดยไม่คิดค่าเช่า   
 2)  เคยใช้ท าการเกษตร แต่พักทิ้งตั้งแต่ 
    5 ปีขึ้นไป 
  3)  เป็นที่ปลูกบ้าน สิ่งปลูกสร้าง และ  
       ป่าขึ้นเองตามธรรมชาติ 

 3.  การถือครองที่ดิน 

 หมายถึง  สิทธิในการครอบครองหรือใช้ที่ดินเพื่อ
ท าการเกษตร ในลักษณะต่าง ๆ  ของผู้ถือครอง อาจเป็นเนื้อที่ของ
ตนเอง หรือเป็นเนื้อที่ไม่ใช่ของตนเอง เช่น เป็นเจ้าของ เช่า 
หรือถือครองที่ดินในลักษณะอื่น ซึ่งผู้ถือครองอาจจะถือครอง
ที่ดินในลักษณะเดียว เช่น เป็นเจ้าของอย่างเดียว หรือเช่า
อย่างเดียว  หรืออาจจะถือครองที่ดินมากกว่าหนึ่งลักษณะ 
เช่น เป็นเจ้าของและเช่า หรือเช่าและถือครองในลักษณะอื่น
รวมกัน เป็นต้น 

 การถือครองที่ดิน  จ าแนกตามลักษณะต่าง ๆ  ดังนี้ 

 3.1 เนื้อที่ของตนเอง 
 1) เป็นเจ้าของ  หมายถึง 
 ก. มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ใน 
  ที่ดิน  ดังต่อไปนี ้
  (1) โฉนดที่ดิน (น.ส.4)  โฉนดแผนที่ 
โฉนดตราจอง  ตราจองที่ตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว 
 (2) น.ส.5 (ใบไต่สวน) คือ หนังสือ
แสดงการสอบสวน เพื่อออกโฉนดที่ดิน 
 (3) น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข. 
คือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

 (4) ส.ป.ก. 4-01 คือ หนังสือให้เข้า
ท าประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน 
 (5) น.ค. คือ  หนังสือให้เข้าท าประโยชน์ 
ในนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์   ซึ่งกรม
ประชาสงเคราะห์อาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นด าเนินการก็ได้   
 (6) ส.ท.ก. คือ หนังสือแสดงสิทธิ
ที่ดินท ากินออกโดยกรมป่าไม้ อนุญาตให้บุคคลเข้าท า
ป ระ โ ยช น์  ห รื อ อยู่ อ า ศั ย ใน เ ขต ป่ า ส ง วน แห่ ง ช า ติ
เป็นการชั่วคราว 
 (7) ก.ส.น. คือ  หนังสือให้เข้าท า
ประโยชน์  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (8) น.ส.2 (ใบจอง) คือ หนังสือที่
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินที่รัฐจัดให้ 
 (9) ส.ค.1 คือ หนังสือแสดงสิทธิการ
ครอบครองที่ดินมือเปล่า 
 (10) ใบ ภ.บ.ท. คือ ใบเสร็จเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ เป็นหลักฐานแสดงการเสียภาษี  
 (11) อนุญาต 3 (อ.3) คือ ใบอนุญาต 
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่บุคคลที่ ได้รับอนุญาตให้ท า
ประมง หรือท าเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่อนุญาต 

 ข. เข้าครอบครองทีด่ินเสมือนเป็นเจา้ของ 
ซึ่งได้แก่ 
  (1) ไ ด ้ร ับ ม ร ด ก ต ก ท อ ด  แต่ยัง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตามกฎหมาย 
 (2) เข้าครอบครองที่ดินของเอกชน
ที่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนด)  โดยสงบ
เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ โดยไม่เสียค่าเช่าและไม่ได้
รับการขัดขวางใด ๆ ทั้งสิ้นเปน็เวลา 10 ปีขึ้นไป 
 (3) แย่งการครอบครองที่ ดินของ
เอกชนที่ไม่มีโฉนดที่ดิน  ด้วยเจตนายึดถือเพื่อตน โดยไม่ถูก
ฟ้องคดีเอาคืนการครอบครองภายใน 1 ปี 

 3.2 เนื้อที่ไม่ใช่ของตนเอง 
 1) เช่า 
 หมายถึง  ผู้ถือครองเช่าที่ดินจากผู้อื่น  
ท าการเกษตร  โดยไม่ค านึงถึงลักษณะการจ่ายค่าเช่า  ซึ่งอาจ
จ่ายเป็นเงินสด หรือผลผลิต หรืออ่ืน ๆ ก็ได้ 
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 2) ได้ท าฟรี/ที่สาธารณะ/ที่ป่าสงวน/ 
ที่ป่าเสื่อมโทรม 

 หมายถึง ที่ดินที่ผู ้ถือครองเข้าไปท า

การเกษตร โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้จ่ายค่าเช่า  เช่น  

ที่ดินในเขตป่าสงวน  ที่สาธารณะ  ที่ดินที่บุคคลอื่นอนุญาตให้

ท าประโยชน์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน  เป็นต้น 

11. การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลส ามะโนการเกษตร
ด้วย Tablet  

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้  ได้มี การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย ดังนี้ 
 1. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง 
(Tablet) บันทึกข้อมูลแทนการใช้แบบสอบถามกระดาษ 
ซึ่งช่วยให้การด าเนินงานในสนามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ  
 1.1 สามารถตรวจสอบความสอดคล้อง/
ถูกต้อง ของข้อมูลได้ทันทีในขณะปฏิบัติงานสนาม 
 1.2 ลดเวลาในการบันทึกข้อมูลจึ งท าให้
ประมวลผล และน าเสนอผลได้เร็วขึ้น 
 1.3 สามารถแสดงพิกัด (GPS) การเดินใน
พื้นที่ของพนักงานแจงนับแต่ละคน ซึ่งเป็นการควบคุม
คุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแจงนับว่าได้ไปในเขต
ปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายถูกต้อง (Quality Control) 
 1.4 สามารถส่งข้อมูลขึ ้น  Server ใน
ระบบ Cloud  ได้ทันที 

 2. ใช้ Web Application ติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานสนาม ณ เวลาปัจจุบัน 
 2.1 สามารถติดตามการออกปฏิบัติงานจริง   
ในพื้นที่ของพนักงานแจงนับแต่ละคน  โดยแสดงข้อมูลในแต่ละ
เขตปฏิบัติงานบนแผนที่ 

 2.2 สามารถดูความก้าวหน้าของการท างาน         

แต่ละคนได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพนักงานแจงนับ เจ้าหน้าที่

วิชาการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งท าให้

สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ในกรณีที่งานไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย หรือล่าช้า 

 

12.  การประมวลผล 

 หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet 
และผ่านการตรวจสอบขั้นต้นจากงานสนามแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งขึ้น 
Server เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการตรวจสอบความครบถ้วน 
ความถูกต้อง และความแนบนัยของข้อมูลทุกรายการอย่างละเอียด
เป ็นรายคร ัว เร ือน แล ้วย ืนย ันข ้อม ูลด ังกล ่าว  เพื ่อ ให้
เจ้าหน้าที่สถิติประจ าจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย 
และความครบถ้วนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของขอ้มลู
ทั้งหมดของจังหวัดที่อยู่ใน Server หลังจากนั้นจะประมวลผล
ในรูปตาราง  เพื่อจัดท าเป็นรายงานผลในระดับจังหวัด  ภาค  
และทั่วราชอาณาจักร ต่อไป 

 ส าหรับข้อมูลระดับพื้นที่ย่อยต่ าสุดถึงระดับหมู่บ้าน 
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอได้ที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

13.  การประเมินผลข้อมลูส ามะโน 

  หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลส ามะโนการเกษตร
เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการประเมินผลข้อมูล
ส ามะโนการเกษตรที่ได้ โดยการส่งเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติออกไปท าการส ารวจซ้ า (Post Enumeration 
Survey : PES)  ในครัวเรือนทุกครัวเรือนจากเขตแจงนับ
ตัวอย่างทั่วประเทศ  โดยระเบียบวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ 
Stratified Single-Stage Sampling โดยมีกลุ่มจังหวัด
ของภาคเป็นสตราตรัม  ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 สตราตรัม คือ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจังหวัด
เป็นสตราตรัมย่อย ในแต่ละจังหวัดได้ท าการเลือกเขตแจง
นับตั วอย่ า งด้ ว ย วิ ธี การสุ่ มแบบมี ระบบ (Systematic 
Sampling)  จ านวน 1,280 เขตแจงนับ  ซึ่งหลังจาก
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว   จะท าการสอบเทียบ 
(Matching) ข้อมูลของส ามะโน กับการส ารวจซ้ า เพื่อน าผล
สอบเทียบไปวิเคราะห์และประเมินความคลาดเคลื่อนของคุ้มรวม 
(Coverage error) และความคลาดเคลื่อนของเนื้อหา 
(Content error) เช่น การเลี ้ยงปศุสัตว์ การปลูกข้าว 
การปลูกยางพารา การปลูกพืชยืนต้น ไม้ผลและสวนป่า 
และการปลูกพืชไร่ เป็นต้น 
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14. การน าเสนอผลและการเผยแพร่ข้อมูล 

 1. การน า เสนอผล ส านักงานสถิติแห่งชาติ
จะเสนอรายงานผล ดังนี้ 

 1) รายงานผลเบื้องต้น เป็นการประมวลผลจาก
แบบนับจดของแบบครัวเรือน เพื่อเสนอผลในภาพรวมระดับ
จังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร 

 2)  รายงานผลล่วงหน้า (ประมวลผล 1% จาก
แบบแจงนับ)  เป็นการประมวลผลจากแบบแจงนับของ
ครัวเรือนตัวอย่าง  เพื่อเสนอผลในรายละเอียดระดับภาค และ
ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้ข้อมูลก่อน ก่อนที่
รายงานฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จ 

 3) รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (ประมวลผล 100%  
จากแบบแจงนับ) เป็นการประมวลผลจากแบบแจงนับของ
ครัว เ รือนทั ้ ง หมด  เพื ่อ เ สนอผล ในรายละเอียดระดับ
จังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร 

 2. การเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลส ามะโนการเกษตร 
จะเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

 1) ในรูปแบบเอกสาร รายงาน แผ่นพับ CD – ROM 
 2) ระบบอินเทอร์เน็ต  (http://www.nso.go.th) 
 3) ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
 4) ระบบภู มิ สารสนเทศสถิ ติ  (Geographic 
Informaton System : GIS) 
 

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


 

 
 

  

1.  จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร 
  จากการท าส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 พบว่า  
จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น 65,158 
ราย ครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 23.4  ของ
ครัวเรือนทั้งจังหวัด1/ โดยลักษณะการท าเกษตรส่วนใหญ่ ท า
การเพาะปลูกพืช ร้อยละ 95.2 รองลงมาเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ 
ร้อยละ 9.4 และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด ร้อยละ 3.5  
  ผู้ถือครองท าการเกษตรร้อยละ 18.2 อยู่ใน
อ าเภอสองพี่น้อง รองลงมาอยู่ในอ าเภออู่ทอง (ร้อยละ 13.3) 
อ าเภอด่านช้าง (ร้อยละ 11.1)  อ าเภอเดิมบางนางบวช   
(ร้อยละ 10.6) อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี (ร้อยละ 10.5) อ าเภอ
หนองหญ้าไซ (ร้อยละ 9.5) อ าเภอบางปลาม้า (ร้อยละ 7.9) 
อ าเภอศรีประจันต์ (ร้อยละ 7.5) อ าเภอสามชุกและอ าเภอ
ดอนเจดีย์ (ร้อยละ 6.1และ 5.3 ตามล าดับ) 
 หากพิจารณาลักษณะการท าเกษตรเป็นรายอ าเภอ 
พบว่า ผู้ถือครองที่ท าการเพาะปลูกพืช อยู่ในอ าเภอสองพี่น้อง
มากที่สุด (ร้อยละ 18.1)  รองลงมาคือ อ าเภออู่ทอง อ าเภอ
ด่านช้าง 

 
 
อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  อ าเภอ  
หนองหญ้าไซ อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอบางปลาม้า อ าเภอ
สามชุกและอ าเภอดอนเจดีย์ (ร้อยละ 12.9 11.5 10.9 10.2 
9.8 7.7 6.3 และ 5.3 ตามล าดับ) ผู้ถือครองที่เลี้ยงปศุสัตว์
ส่วนใหญ่ อยู่ในอ าเภออู่ทอง (ร้อยละ 25.4) รองลงมาคือ  อ าเภอ
สองพี่น้อง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอด่านช้าง อ าเภอดอนเจดีย์ 
อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอหนองหญ้าไซ อ าเภอสามชุก 
อ าเภอบางปลาม้าและอ าเภอศรีประจันต์ (ร้อยละ 15.6 13.8  
9.6 9.3 7.9 5.9 4.6 4.2 และ 3.7 ตามล าดับ) ส าหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืดมีมากที่สุดในอ าเภอบางปลามา้ 
และอ าเภอสองพี่น้อง (ร้อยละ 29.8) รองลงมาคือ อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี  อ าเภออู่ทอง อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอ
ดอนเจดีย์ อ าเภอด่านช้าง อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก
และอ าเภอหนองหญ้าไซ(ร้อยละ 29.8 12.0 9.8 6.7 3.4 2.8 
2.5 2.0 และ 1.2 ตามล าดับ)   
   
 

           ตาราง 1  จ านวนและร้อยละของผู้ถือครองท าการเกษตร  จ าแนกตามลักษณะการท าเกษตรและอ าเภอ      

เขตการปกครอง 
และอ าเภอ 

รวม 
ลักษณะการท าการเกษตร2/ 

การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 
   ในพื้นที่น้ าจืด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนผู้ถือครอง 65,158 100.0 62,036 100.0 6,139 100.0 2,305 100.0 

   (95.2)  (9.4)  (3.5)  

อ าเภอ         

   เมืองสุพรรณบุร ี 6,840 10.5 6,321 10.2  847  13.8  276  12.0 

   เดิมบางนางบวช 6,928 10.6 6,776 10.9  481  7.9  155  6.7 

   ด่านช้าง 7,238 11.1 7,112 11.5  591  9.6  66  2.8 

   บางปลาม้า 5,122 7.9 4,555 7.3  258  4.2  688  29.8 

   ศรีประจันต ์ 4,873 7.5 4,761 7.7  229  3.7  57  2.5 

   ดอนเจดยี ์ 3,469 5.3 3,286 5.3  568  9.3 78  3.4 

   สองพี่น้อง 11,861 18.2 11,257 18.1  958  15.6  687  29.8 

   สามชุก 3,965 6.1 3,896 6.3 283 4.6 46 2.0 

   อู่ทอง 8,692 13.3 7,962 12.9 1,559 25.4 225 9.8 

   หนองหญ้าไซ 6,170 9.5 6,110 9.8  365  5.9  27  1.2 

 
 

 
 

บทที่ 2 
สรุปผลส ามะโน 

 
 
 
 
 
 

โน 
 
 

ข้อมูลจาก 
ตารางสถิต ิ
ตาราง 1 

2/
  ลักษณะการท าเกษตร ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท 

 
 

1/
  ครัวเรือนทั้งจังหวัด ปี 2556  มีจ านวน 278,254  ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 
 
รวงมหาดไทย)  
 
 



 

 
2. ลักษณะการด าเนินงานและขนาดเน้ือที่ถือครอง 
    ท าการเกษตร 
 ผู้ถือครองท าการเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี  
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.2) ท าการเกษตรโดยการปลูกพืช 
เป็นหลัก ซึ่งอาจจะเป็นการปลูกพืชอย่างเดียวหรือปลูกพืช 
ร่วมกับการท าการเกษตรในลักษณะอ่ืนด้วย โดยผู้ถือครอง
ที่ท าการเกษตรประเภทเดียวมีร้อยละ 92.3 โดยท าการ
เพาะปลูกพืชมากที่สุดมีถึงร้อยละ 87.9 รองลงมาเป็น
การเลี้ยงปศุสัตว์ ร้อยละ 3.0  และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
พ้ืนที่น้ าจืดมี ร้อยละ 1.4  ส าหรับผู้ถือครองที่ท าการเกษตร 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2 ประเภท และตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป มีร้อยละ 7.2  
และ 0.5 ตามล าดับ 

     เมื่ อ พิจารณาถึงขนาดเนื้ อที่ ถือครองท า
การเกษตรพบว่าผู ้ถ ือครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 84.4 ) มีเนื้อที่ถือครองขนาดต่ ากว่า 40 ไร่ ซึ่งใน
จ านวนนี้ร้อยละ 19.5 เป็นผู้ถือครองที่มีเนื้อที่ขนาด  
ต่ ากว่า 6 ไร่ ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรที่ถือครองเนื้อ
ทีข่นาดใหญ ่(140 ไร่ขึ้นไป) มีเพียงร้อยละ 0.7 เท่านั้น  
  
 
 

 
 
 
 
 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น  65,158  100.0  

    ลักษณะการด าเนินงาน      
        ท าการเกษตรประเภทเดียว 60,158  92.3  
           เพาะปลูกพืช  57,275  87.9  
           เลี้ยงปศุสตัว ์ 1,943  3.0  
           เพาะเลีย้งสัตว์น ้าในพ้ืนท่ีน ้าจืด  940  1.4  
        ท าการเกษตร 2 ประเภท 4,678  7.2  
           เพาะปลูกพืชและเลีย้งปศุสัตว ์ 3,635  5.6  
           เพาะปลูกพืชและเพาะเลีย้งสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีน้ าจืด 804  1.2  
           เลี้ยงปศุสตัว์และเพาะเลีย้งสัตว์น ้าในพ้ืนท่ีน ้าจืด 239  0.4  
        ท าการเกษตรต้ังแต่ 3 ประเภทขึ้นไป 322  0.5  
           เพาะปลูกพืช  เลี้ยงปศสุตัว์และเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าในพ้ืนท่ีน้ าจืด 322  0.5  

ขนาดเนื้อที่ถือครองท้ังสิ้น (ไร)่  65,158  100.0  
        ต ่ากว่า          2   3,696   5.7  
           2     –       5   9,009   13.8  
           6     –       9   6,483   9.9  
         10     –      19   16,471   25.3  
         20     –      39   19,346   29.7  
         40     –      59   6,553   10.1  
         60     –    139   3,143   4.8  
        140   ขึ้นไป   457   0.7  

ตาราง 2  ผู้ถือครองท าการเกษตร  จ าแนกตามลักษณะการด าเนินงานและขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น 
2536 - 2556 
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3. ลักษณะการถือครองที่ดนิและหนังสือส าคัญแสดง 
    กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
     ผู้ถือครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.4) 
ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองอย่างเดียว  ผู้ถือครองร้อยละ 16.8 
ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองและท าการเกษตรในเนื้อที่
ของผู้อื่นด้วย  ส าหรับผู้ที่ท าการเกษตรโดยไม่มีเนื้อที่ถือครอง
เป็นของตนเองเลยมีร้อยละ 24.8 

      เมื่อพิจารณาหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในเนื้อที่
ของตนเองนั้น พบว่า ผู้ถือครองที่ท าการเกษตรในที่ดินที่มี
หนังสือส าคัญแสดงเป็นกรรมสิทธิ์เป็นโฉนด/ ตราจอง/ นส.5/ 
นส .3/ และ นส .3ก. นส.3ข. มีร้อยละ  89.3 ส าหรับ       
ผู้ท าการเกษตรในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ เช่น สปก.4-01/ 
นค ./ สทก ./ กสน ./ นส .2/ สค .1 มีร้อยละ 11.4 และ          
ผู้ที่ท าการเกษตรในที่ดินที่มีเพียงใบแสดงการเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภบท. และใบอนุญาต อ.3  มีร้อยละ 6.4  

ตาราง 3  ผู้ถือครองท าการเกษตรที่มีที่ดิน จ าแนกตาม     
            ลักษณะการถือครองที่ดิน และหนังสือส าคัญ  
             แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

      
 

 
4. เน้ือที่ถือครองท าการเกษตร จ าแนกตามการใช้ 
    ประโยชน์ในที่ดิน และลักษณะการถือครองที่ดิน 
      จากเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรทั้ งจังหวัด 
1,509,475 ไร่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.0 เป็นที่ปลูกข้าว 
รองลงมาเป็นที่ปลูกพืชไร่ (ร้อยละ 32.3) ที่ปลูกพืชยืนต้นและ 
ไม้ผล/ที่ปลูกสวนป่า (ร้อยละ 2.3) และที่ปลูกยางพารา  
(ร้อยละ 0.2) ตามล าดับ  

 ส่วนลักษณะการถือครองที่ดิน พบว่า เนื้อที่    
ถือครองที่ใช้ท าการเกษตรนั้น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.1) เป็น
เนื้อที่ของตนเอง  
 
ตาราง 4  เนื้อที่ถือครองท าการเกษตร จ าแนกตามการใช้ 
            ประโยชน์ในที่ดิน และลักษณะการถือครองที่ดิน 
 

 
 
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น  65,158 100.0 
    ลักษณะการถือครองที่ดิน    
       เนื้อท่ีของตนเอง  38,046 58.4 
          เป็นเจ้าของ  38,046 58.4 

       เนื้อท่ีไม่ใช่ของตนเอง  16,187 24.8 

          เช่า  11,720 18.0 
          ได้ท าฟร/ีทีส่าธารณะ/ที่ป่าสงวน/ 
            ที่ป่าเสื่อมโทรม 

 
4,251 

 
6.5 

          เช่าและได้ท าฟรฯี 216 0.3 
       เนื้อที่ของตนเองและไม่ใช่ของตนเอง 10,925 16.8 

      หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน3/  
     (เฉพาะเนื้อท่ีของตนเอง)  

  

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

43,727 89.3 

       สปก.4-01/ นค./ สทก./ กสน.  5,531 11.3 

       นส.2/ สค.1  22 0.1 

       ภบท./ อ.3  11 -- 

รายการ เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละ 

เนื้อที่ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น  1,509,475 100.0 

   การใช้ประโยชน์ในที่ดิน    

         ที่ปลูกข้าว  935,516 62.0 

         ที่ปลูกยางพารา  2,926 0.2 

         ที่ปลูกพืชยืนต้นและไม้ผล / 
            ที่ปลูกสวนป่า 

34,138 2.3 

         ที่ปลูกพืชไร่ 488,104 32.3 

         ที่ปลูกพืชผัก สมุนไพร และ 
            ไม้ดอกไม้ประดับ  

19,356 1.3 

         ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 1,786 0.1 

         ที่เลี้ยงปศุสัตว์ (คอกสัตว์) 4,758 0.3 

         ที่เพาะเลีย้งสตัว์น ้าในพื้นทีน่ ้าจืด  19,964 1.3 

         ที่อ่ืน ๆ  2,927 0.2 

   ลักษณะการถือครองที่ดิน  1,509,475 100.0 

         เนื้อท่ีของตนเอง  877,274 58.1 

         เนื้อท่ีไม่ใช่ของตนเอง  632,201 41.9 
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3/  ผู้ถือครอง 1 ราย  อาจรายงานตามหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากกวา่ 1 ประเภท  
-- มีข้อมูลจ าวนเล็กน้อย 
 



 

 
5. การใช้ปุ๋ยและการป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืช 

  ผู้ถือครองท าการเกษตรที่ปลูกพืชส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 97.0) มีการใช้ปุ๋ย ซึ่งในจ านวนนี้เกือบทั้งหมด 
(ร้อยละ 95.7) เป็นการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีผู้ที่ใช้ปุ๋ยเคมี 
อย่างเดียวร้อยละ72.0 ส่วนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือใช้ปุ๋ย
ชีวภาพอย่างเดียวร้อยละ 0.4  เท่ากัน นอกนั้นเป็นการใช้
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอ่ืน ๆ  
 
 

 

ร้อยละ 23.7 และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพร้อยละ 0.5 
โดยผู้ถือครองมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 79.6 กก./ไร่ 

   ส าหรับการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชพบว่า  
ผู้ถือครองที่ปลูกพืชร้อยละ 86.3 มีการป้องกันและก าจัด
ศัตรู พืช ซึ่ งวิธีการที่ ใช้ส่วนใหญ่เป็นการใช้สารเคมี 
(ร้อยละ 85.2)  

 

 

 
 

 
 
 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

1. จ านวนผู้ถือครองที่ปลูกพืช  62,045  100.0  

         การใช้ปุ๋ย      

              ไม่ใช้ปุ๋ย 1,846  3.0  

              ใช้ปุ๋ย 60,199  97.0  

                    ปุ๋ยเคม ี 44,682  72.0  

                    ปุ๋ยอินทรีย์  227  0.4  

                    ปุ๋ยชีวภาพ  225  0.4  

                    ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอืน่ ๆ 14,710  23.7  

                    ปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ชีวภาพ 355  0.5  

         การป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืช  62,045  100.0  

              ไม่มีการป้องกัน/ก าจดัศัตรูพืช 8,530  13.7  

              มีการป้องกัน/ก าจดัศตัรูพืช 4/
 53,515  86.3  

                    ใช้สารเคม ี 52,841  85.2  

                    ใช้สารธรรมชาต ิ 5,899  9.5  

                    ใช้ศัตรูธรรมชาต ิ 1,407  2.3  

                    ใช้วิธีอื่น ๆ  2,017  3.2  

2. เนื้อที่เพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยเคมี (ไร่)  1,964,291  -  

3. ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ (1,000 กก.)  156,374  -  

         เฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 79.6  -  

ตาราง 5  ผู้ถือครองที่ปลูกพืช จ าแนกตามการใช้ปุ๋ยและการป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืช  
            และเนื้อที่เพาะปลูกที่ใส่ปุ๋ยเคมี  และปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช ้
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4/
  ผู้ถือครอง 1 รายอาจรายงานการปอ้งกัน/ก าจัดศัตรูพืชมากกว่า 1 วธิี  

 
 
 



 

6. ลักษณะทางด้านประชากรและการท างาน 
      จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ถือครองท า
การเกษตรที่เป็นบุคคลธรรมดา เป็นชายมากกว่าหญิง คือ 
เป็นชายร้อยละ 58.8 และหญิงร้อยละ 41.2 เมื่อพิจารณา
ตามช่วงอายุ พบว่า ผู้ถือครองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.7) มีอายุ 
35 ปีขึ้นไป โดยอยู่ในช่วงอายุ 35 - 64 ปี ร้อยละ 74.6 และ
เป็นผู้ถือครองที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 19.1 
 
 
ตาราง 6 ผู้ถือครองท าการเกษตร จ าแนกตามเพศและหมวดอาย ุ 

 
 
 จังหวัดสุพรรณบุรีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น 216,884 คน คิดเป็นร้อยละ  
25.6 ของประชากรทั้งจังหวัด5/โดยเป็นหญิงมากกว่าชาย
เล็กน้อย คือ ร้อยละ 50.5 และ 49.5 ตามล าดับ มีจ านวน
สมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.3 คน ส าหรับอัตราส่วน พึ่งพิง
ของครัวเรือน6/เป็นร้อยละ 44.7 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาลักษณะการท างานของสมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.5) 
ท างานเชิงเศรษฐกิจ โดยเป็นผู้ที่ท างานเกษตรในที่      
ถือครองมากถึงร้อยละ 73.6 ซึ่งในจ านวนนี้มีผู้ที่ท างาน
เกษตรในที่ถือครองอย่างเดียวร้อยละ 45.3 ท างานเกษตร
ในที่ถือครองและท างานอ่ืนด้วยร้อยละ 28.3 ขณะที่ผู้ไม่
ท างานเกษตรในที่ถือครองเลยมีเพียงร้อยละ 10.9 
 
ตาราง 7 สมาชิกในครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร 
            จ าแนกตามเพศ  หมวดอายุ  และลักษณะ 
 การท างาน   
 

 
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร
ทั้งสิ้น  
  (ไมร่วมบริษัทฯ)  

65,137 100.0 

      เพศ    

           ชาย  38,331 58.8 

           หญิง  26,806 41.2 
      หมวดอายุ   
           15   –  19   25 0.1 

           20   –  24   337 0.5 

           25   –  34   3,682 5.7 

           35   –  44   10,636 16.3 

           45   –  54   20,580 31.6 

           55   –  64   17,423 26.7 

           65   –  69   5,065 7.8 

           70  ปีขึ้นไป 7,389 11.3 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งสิ้น 
      (ไม่รวมบริษัทฯ)  

216,884 100.0 

           เฉลี่ยต่อครัวเรือน  3.3  
       เพศ    
           ชาย  107,324 49.5 
           หญิง  109,560 50.5 
       หมวดอาย ุ   
           ต่ ากว่า   15   21,595  10.0 

           15   –   24   24,789  11.4 
           25   –   34   30,338  14.0 
           35   –   44   34,343  15.8 
           45   –   54   39,723  18.3 
           55   –   64   34,664  16.0 
           65   –   69   9,108  4.2 
           70  ปีขึ้นไป  22,324  10.3 

2. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
   ที่มีอายุ10 ปีขึ้นไป  

202,477 100.0 

ลักษณะการท างาน    
  ท างานเชิงเศรษฐกิจ  171,046 84.5 
     ท างานเกษตรในท่ีถือครองอย่างเดียว       91,688 45.3 
     ท างานเกษตรในที่ถือครองเป็นหลัก 
         และท างานอื่นด้วย 

35,820 17.7 

     ท างานอื่นเป็นหลักและท างานเกษตร 
           ในที่ถือครองด้วย 

21,400 10.6 

      ท างานอืน่เป็นหลกั  
       (ไม่ท างานเกษตรในที่ถอืครอง) 

22,138 10.9 

  ไม่ท างานเชิงเศรษฐกิจ  31,431 15.5 

11 

  ผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน (อาย ุ15 - 59 ปี)  
 

6/  อัตราส่วนพึ่งพิง = จ านวนเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ป)ี และคนชรา (อาย ุ60 ปขีึ้นไป) 
 

   X 100 
 

5/
  ประชากรทั้งจังหวัด  ปี 2556  มีจ านวน 848,066 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 



 

7.  การศึกษาของผู้ถือครองท าการเกษตร 

   เมื่อพิจารณาการศึกษาของผู้ถือครองจังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.3) มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  รองลงมาคือ มัธยมศึกษา 13.6 ระดับต่ ากว่า

ประถมศึกษามีร้อยละ 10.0 ระดับปวช./ ปวส./ ฝึกหัดครู 

(รวมอนุปริญญาทุกสาขา)  (ร้อยละ 2.1) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  

(ร้อยละ 1.9) ไม่มีการศึกษา (ร้อยละ 2.9) และการศึกษา 

อื่น ๆ (ร้อยละ 0.2) 
 
ตาราง 8  อัตราร้อยละของการศึกษาของผู้ถือครอง 
            ท าการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  รายได้และหน้ีสินของครัวเรือน 
 ผู ้ถ ือครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
41.9) มีรายได้ของครัวเรือนจากการเกษตรและจากแหล่งอื่น 
ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้จากการเกษตรอย่างเดียว มีร้อยละ
58.1 โดยผู้ถือครองมีรายได้จากผลผลิตเกษตรอยู่ในช่วง 
100,001 - 500,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 43.3) รองลงมา
คือรายได้ 50,001 - 100,000 และ 500,001 – 1,000,000 
บาท ร้อยละ 25.1 และ11.3 ตามล าดับ   
 
ตาราง 9  ผู้ถือครองท าการเกษตร  จ าแนกตามรายได้ของ  
            ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

การศึกษาของผู้ถือครองท าการเกษตร 65,137 100.0 

    ไม่มีการศึกษา 1,874 2.9 

    ต่ ากว่าประถมศึกษา 6,531 10.0 

    ประถมศึกษา 45,144 69.3 

    มัธยมศึกษา 8,860 13.6 

    ปวช./ ปวส./ ฝึกหัดครู   
     (รวม  อนุปริญญาทุกสาขา) 

1,365 2.1 

    ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 1,210 1.9 

    อื่น ๆ 153 0.2 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น  
  (ไม่รวมบริษัทฯ)  

65,137 100.0 

   แหล่งที่มาของรายได้ของครัวเรือน    
        จากการเกษตรอย่างเดียว  37,815 58.1 
        จากการเกษตรและจากแหล่งอ่ืน  27,322 41.9 
             ส่วนใหญ่จากการเกษตร  19,299 29.6 
             ส่วนใหญ่จากการรับจ้าง 
                 ท างานเกษตร  

2,193 3.4 

             ส่วนใหญ่จากแหล่งอ่ืน  5,830 8.9 
   จ าแนกตามรายได้จากผลผลิต 
      ทางการเกษตร  

65,137 100.0 

        ยังไม่มีผลผลิตจากการเกษตร  563 0.9 
        มีรายได้จากผลผลิต (บาท)    
             ต ่ากว่า             5,001  211  0.3 
                 5,001   -    10,000   1,547  2.4 
               10,001   -     20,000   2,407  3.7 
               20,001   -     50,000   6,889  10.6 
               50,001   -    100,000   16,358  25.1 
              100,001   -    500,000   28,233  43.3 
              500,001   -  1,000,000   7,355  11.3 
            1,000,001  ขึ้นไป              1,574  2.4 
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   ส าหรับหนี้สิน พบว่าผู้ถือครองฯ (ร้อยละ 47.9)  
มีหนี้สิน ซึ่งในจ านวนนี้เป็นหนี้สินเพื่อการเกษตรถึงร้อยละ 
40.5 มีจ านวนเงินที่เป็นหนี้เพื่อการเกษตรทั้งสิ้น 4,268 ล้าน
บาท หรือเฉลี่ย 161,891 บาท/ครัวเรือนที่เป็นหนี้เพื่อการเกษตร 
ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สิน พบว่า มีร้อยละ 52.1  

   เมื ่อพิจ า รณาจ านวนหนี้สินทั้ ง หมดของ
ครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร พบว่า ร้อยละ 92.6             
เป ็นหนี ้ในระบบ เป็นหนี ้นอกระบบ เพียงร้อยละ 7.4             
โดยแหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.7) มาจากธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และยังคงมีหนี้            
จากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรอีกร้อยละ 10.3 
 
ตาราง 10 ผู้ถือครองท าการเกษตร  จ าแนกตามหนี้สิน 
 เพื่อการเกษตร และจ านวนเงินที่เป็นหนี้เพื่อ 
  การเกษตร จ าแนกตามแหล่งเงินกู้ 
 

   
9.  การจ้างลูกจ้างท างานเกษตร 

 ผู้ถือครองท าการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ร้อยละ 60.2 มีการจ้างลูกจ้างท างานเกษตร  โดยผู้ถือครอง มี
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวอย่างเดียว ร้อยละ 58.2 จ้างลูกจ้าง 
ประจ าอย่างเดียว และจ้างทั้งลูกจ้างประจ าและชั่วคราว 
มีเพียงร้อยละ 0.9 ส าหรับลูกจ้างประจ ามีจ านวนทั้งสิ้น 
5,695 คน ซึ่งในจ านวนนี้เป็นลูกจ้างที่เป็นคนไทย ร้อยละ 
92.6 
 

 ตาราง 11 ผู้ถือครองท าการเกษตร จ าแนกตามการจ้าง
   ลูกจ้างท างานเกษตร และจ านวนลูกจ้างประจ า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น  
    (ไม่รวมบริษัทฯ)  

65,137 100.0 

    หน้ีสินเพื่อการเกษตร    

       ไม่มีหน้ีสิน  33,925 52.1 

       มีหน้ีสิน 31,212 47.9 

           เพื่อการเกษตร  25,649 39.4 
           นอกการเกษตร 4,845 7.4 
           เพื่อการเกษตรและนอกการเกษตร 718 1.1 

2. จ านวนเงินที่เป็นหนี้เพ่ือการเกษตร 
   (บาท)   

4,268,594,902 100.0 

    แหล่งเงินกู้    
       ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
          สหกรณ์การเกษตร 

2,848,711,819 66.7 

       ธนาคารอื่น ๆ / สถาบันการเงิน 379,061,478 8.9 
       สหกรณ์ / กลุ่มเกษตร 437,967,184 10.3 
       กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  279,386,554 6.5 
       หน่วยงานราชการอื่น ๆ 8,972,975 0.2 
       แหล่งเงินกู้นอกระบบ 314,494,892 7.4 
            พ่อค้าคนกลาง 172,285,835 4.1 
            นายทุนเงินกู้ 56,324,761 1.3 
            ญาติ / เพื่อนบ้าน / บุคคลอื่น 85,884,296 2.0 
    เฉลี่ยต่อครัวเรือนท่ีเป็นหน้ี  161,891  
    เฉลี่ยต่อครัวเรือนผู้ถือครองท้ังสิ้น 65,532  

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น  65,158 100.0 

      ไม่จ้างลูกจ้างท างานเกษตร  25,939 39.8 

      จ้างลูกจ้างท างานเกษตร  39,219 60.2 

          จ้างลูกจ้างประจ า 696 1.1 

          จ้างลูกจ้างช่ัวคราว  37,950 58.2 

          จ้างลูกจ้างประจ าและชั่วคราว  573 0.9 

2. จ านวนลูกจ้างประจ าท างานเกษตร  5,695 100.0 
        เพศ    
             ชาย  4,129 72.5 
             หญิง  1,566 27.5 
        แหล่งที่มาของลูกจ้างประจ า    
             คนไทย  5,271 92.6 
             คนต่างด้าว  424 7.4 
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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 

Chapter 1 
Introduction 
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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 Phrae provincial statistical office had sent out 

148  agricultural village volunteers, 29 agricultural 

extension officers and the NSO provincial staff for 

interviewing all household in Phrae in order to find 

the agricultural households. The portable device 

(Tablet) was used for data collection. 

 

10.  Definitions 

 1.  Holding 
  A holding is an economic unit of 
agricultural production (cultivating crops, rearing 
livestock and culturing fresh water) under single 
management comprising all livestock kept and all 
land used wholly or partly for agricultural 
production purposes, without regard to title or legal 
form.  The holding’s land may consist of one or 
more parcels, located in one or more separate 
areas of the same province. 

 2.  Holder 
  A holder refers to a civil or juridical 
person who exercises management control and 
takes major decisions over the agricultural holding 
operation.  The holder has technical and economic 
responsibility for the holding and may undertake all 
responsibilities directly, or delegate responsibilities 
to a hired manager.  A hired manager participating 
in economic and financial responsibilities in addition 
to managing the holding is considered a holder. 

 3. Area of Holding 

 Area of holding is the combined area of 
all the holding's parcels in the province, including 
land owned by the holder, rented from others and 
land under other tenure forms. (Land owned by the 
holder but rented to others are excluded). 

 The holding area includes farmyard, land 
occupied by farm buildings and holder's house 
located on the holding.  

 4.  Land Tenure 

 This refers to the arrangements or rights 
under which the holder holds or uses holding land. 
A holding may be operated under one or more 
tenure forms as follows: 
 1) Owned : A holder is considered an 

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

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

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

authority concerned, he may have the right on the 

land which is resulted by the law or he may 

possess some certificates, according to the Land 

Reform Act, which legally permits him to operate 

the land; or 

 (2) he occupies and cultivates the 

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

inheritance pending documentary evidence or 

pending the separation of the title deeds or other 

important documents; or 

 (3) he has occupied and cultivated 

the land continually without any resistance for 10 

years and over. 

 2) Rented : A renter is one who rents 

the land from another person for agricultural 

operation and he has to pay rents to the land 

owner by cash or crop product. 

11.  Innovation of conducting agricultural census 
      by using tablet  

 Modern technologies were implemented 

for census data collection as follows: 

 1.  Using tablet for data collection 

instead of the traditional paper form, in order to 

improve the efficiency of the field operation. 

  1.1  Be able to immediately check 

for data consistency and completeness. 

  1.2 Reduce time for data processing; 

be able to present the result in timely manner. 

  1.3  Be able to identify the location 

for the field operation of each enumerator by using 

GPS which enhanced the quality control of 

enumerator’s work according to their assigned 

enumeration areas. 

  1.4  Be able to constantly upload 

data to the Server in the Could Computing system. 

 2.  Using Web Application for monitoring 

progress in field operation in almost real time. 

 2.1  Be able to track the field work of 

each enumerator linked to the maps on the tablet. 

 2.2  Be able to monitor progress in 

field operation by different levels of the field 

management hierarchy – enumerators, supervisors 

and NSO staff – in order to make decision about 

where to redirect resources in case of delayed field 

work or unmet deadline. 

12.  Data Processing 

 From the data collection stage, in which 

the census information was collected by using 

Tablet, and the initial checking during the fieldwork, 

the data was sent to the Server for further process 

on the inspection of data consistency, data 

accuracy and coverage completion in detail of each 

household by the fieldwork supervisors. After that 

the fieldwork supervisors submitted the correctness 

of the data to the statistical authorities at the 

provincial statistical office. The final checking for 

the correctness and completeness of the census 

data of each province was then confirmed and sent 

to the Server, and the data was further processed 

for statistics tabulations and summarized for 

reporting the census result at provincial level, 

regional level and the whole kingdom. 
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 For the request of the census data 

disseminated up to the village level, users should 

contact directly with the National Statistical Office. 
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 Suphan Buri 
province was 65,158. The households of agricultural 
holdings were accounted for  23.4  percent of total 
households in the province.1/The majority of 
agricultural activity was cultivating crops (95.2%), 
followed by rearing livestock (9.4%) and freshwater 
culture (3.5%).  
  In addition, agricultural holdings located 
in Song Phi Nong (18.2%), followed by U Thong 
(13.3%), Dan Chang (11.1%) Doem Bang Nang Buat 
(10.6%) Mueang Suphan Buri (10.5%) Nang Ya Sai (9.5%) 
Bang Pla Ma (7.9%) Sri Prachan (7.5%) Sam Chuk 
(6.1%) and Dan Chedi (5.3%)  
  Concerning agricultural activities by Amphoe, 
it was discovered that agricultural holdings engaging 
in cultivating crops (18.1%) were found in Song Phi 
Nong. It was followed by, U Thomg Dan Chang  Doem 

Bang Nang Buat  Mueang Suphan Buri Nong Ya Sai Sri 
Prachan Bang  Pla Ma Sam Chuk and Don Chedi 
(12.9% 11.5% 10.9% 10.2% 9.8% 7.7% 6.3% and 5.3%, 
respectively). The major portion of rearing livestock 
(25.4%) was found in U Thong. This was followed by 
those lived in Song Phi Nong, Mueang Suphan Buri, 
Dan Chang  Don Chedi  Doem Bang Nang Buat Nong 
Ya Sai Sam Chuk Bang Pla Ma and Sri Prachan 
(15.6% 13.8% 9.6% 9.3% 7.9% 5.9% 4.6% 4.2% and 
3.7% respectively). For the holdings engaging in 
freshwater culture, most of them (29.8%) were found 
in Bang Pla Ma and Song Phi Nong. This was followed 
by Mueang Suphan Buri, U Thong, Doem Bang Nang 
Buat , Don Chedi, Dan Chang, Sri Prachan and Sam 
Chuk and Nong Ya Sai (12.0% 9.8% 6.7% 3.4% 2.8% 
2.5% 2.0% and 1.2% respectively).  

   

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

Amphoe 
Total 

Activity  of   agriculture 2/ 
Cultivating 

 crops 
Rearing  

 livestock 
Freshwater 

culture 

Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage 

Number of holdings 65,158 100.0 62,036 100.0 6,139 100.0 2,305 100.0 

   (95.2)  (9.4)  (3.5)  
  Amphoe         

     Mueang Suphan Bbri 6,840 10.5 6,321 10.2 847 13.8 276 12.0 

     Doem Bang Nang Buat  6,928 10.6 6,776 10.9 481 7.9 155 6.7 

     Dan Chang 7,238 11.1 7,112 11.5 591 9.6 66 2.8 

     Bang Pla Ma 5,122 7.9 4,555 7.3 258 4.2 688 29.8 

     Sri Prachan 4,873 7.5 4,761 7.7 229 3.7 57 2.5 

     Don Chedi 3,469 5.3 3,286 5.3 568 9.3 78 3.4 

     Song Phi Nong 11,861 18.2 11,257 18.1 958 15.6 687 29.8 

     Sam Chuk 3,965 6.1 3,896 6.3 283 4.6 46 2.0 

     U Thong 8,692 13.3 7,962 12.9 1,559 25.4 225 9.8 

     Nang Ya Sai 6,170 9.5 6,110 9.8 365 5.9 27 1.2 

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

1/  ลักษณะการท าเกษตร ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท 

1/
  In 2013, total households in Phrae Province is 278,254 households (from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior). 

 
 
 



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

      The agricultural holdings in Suphanburi 
province that the major portion (95.2%) of the 
holding’s activity was cultivating crops. It was found 
that they engaged in various kinds of agricultural 
activity, i.e. the single activity and the multiple 
activities. For the single agricultural activity, which 
was accounted for 92.3% percent of the total 
holdings.  There were around  87.9% engaging in 
cultivating crops, followed by rearing livestock 3.0% 
and freshwater culture 1.4%. 

 The percentages of agricultural holdings 
involving in two-types activity, three-types activity 
and above of agricultural holdings that were found 
7.2 % and 0.5 %, respectively. 

 Considering the size of area of holding, 
most of agricultural holdings (84.4%) had an area less 
than 40 rais, which of this number 55.0 percent was 
of agricultural holdings having area 10-39 rais. There 
was only 0.7 percent for the agricultural holdings 
having area 140 rais and above.    

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Item Number Percentage 

Total number of holdings 65,158  100.0  
    By holding’s activity     

       Single agricultural activity 60,158  92.3  

          Cultivating crops 57,275  87.9  
          Rearing livestock  1,943  3.0  
          Freshwater culture  940  1.4  

      Two-type activity 4,678  7.2  

          Cultivating crops and Rearing livestock  3,635  5.6  
          Cultivating crops and Freshwater culture 804  1.2  
          Rearing livestock and Freshwater culture 239  0.4  

      Three-type activity and above 322  0.5  

          Cultivating crops, Rearing livestock and  Freshwater culture 322  0.5  

    By size of total area of holding (rai) 65,158  100.0  
        Under          2  3,696  5.7  
           2     –       5  9,009  13.8  
           6     –       9  6,483  9.9  
         10     –      19  16,471  25.3  
         20     –      39  19,346  29.7  
         40     –      59  6,553  10.1  
         60     –    139  3,143  4.8  
        140   and over  457  0.7  

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

      Regarding the land tenure, it was found 
that the majority of holdings (58.4%) operated under 
own land alone. This was followed by the holdings 
operated under both own land and other land 
(16.8%). The holdings operated under other land 
alone was 24.8 percent.  

 Considering the documentary of right, 
89.3 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 11.4 percent.  
 
Table 3  Number of holdings by land tenure 
              and documentary of right 
 

Item Number Percentage 

Total number of holdings  65,158 100.0 

   By land tenure   

     Own land   38,046 58.4 

         Owner only 38,046 58.4 

    Others  16,187 24.8 

         Rent only  11,720 18.0 

         Free only  4,251 6.5 

         Rent and Free 216 0.3 

    Own land and others  10,925 16.8 
    By documentary of right3/  
   (own land only) 

  

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

45,727 89.3 

    SPK 4-01/ NK/ STK/ KSN  5531 11.3 
    NS 2/ SK1  22 0.1 
    PBT/ A 3   11        --    

 
 
 
 
--    Negligible amount 

 
 

4.  Area of holding by land use and land tenure 

 The total area of holding in the whole province 
was 1,509,475 rais. Of this number, themajor 
portion (62.0%) was the area under Rice, followed 
by Field crop (32.3%), Permanentcrop/Forest (2.3%) 
and Para rubber (0.2%) respectively.   

   Considering land tenure, it was found 
that the major portion (58.1%) 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 1,509,475 100.0 

    By land use   

       Rice  935,516 62.0 

       Para rubber  2,926 0.2 

       Permanent crop/Forest  34,138 2.3 

       Field crop  488,104 32.3 
       Vegetable crop, herb, 
          flower and  ornamental 
          plant  

19,356 1.3 

       Pasture  1,786 0.1 

       Pen  4,758 0.3 

       Freshwater culture  19,964 1.3 

       Others  2,927 0.2 

    By land tenure 1,509,475 100.0 

       Own land  877,274 58.1 

       Others  632,201 41.9 
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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 
(97.0%) used fertilizer. From those who used fertilizer, 
most of them (95.7%) used inorganic fertilizer (used 
alone or with other fertilizers). By this number, 
about 72.0 percent, used only Inorganic fertilizer 
alone. While the used of organic fertilizer alone and 
used of bio-fertilizer alone were found only 0.4 and 
0.4 percent respectively. There were using inorganic 
and other fertilizers, 23.7 percent and  

 

 

 
 
 

 

 
using organic and bio fertilizers, 0.5  percent. 
It was found that the average using Inorganic 
fertilizer was 79.6 kg./rai. 

 Considering the use of pesticide, 86.3 percent 
of holdings engaging in crops used the pesticide, in 
which the chemical pesticide was mainly used 
(85.2%).  
 
 
 
 

 

 
 

Item Number  Percentage 

1. Number of holdings with crops   62,045  100.0  

          By using fertilizer       

               Not use  fertilizer  1,846  3.0  

               Use  fertilizer 60,199  97.0  

                      Inorganic   44,682  72.0  

                      Organic   227  0.4  

                      Bio    225  0.4  

                      Inorganic and other 14,710  23.7  

                      Organic and Bio              355  0.5  

          By using pesticide   62,045  100.0  

               Not use pesticide  8,530  13.7  

               Use pesticide4/ 53,515  86.3  

                     Chemical  52,841  85.2  

                     Organic   5,899  9.5  

                     Natural-enemies   1,407  2.3  

                     Others  2,017  3.2  

2.  Area treated inorganic fertilizer  (rai)  1,964,291  -  

3.  Quantity used inorganic fertilizer  (1,000 kg.)  156,374  -  

          Average per rai (kg.)  79.6  -  

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 
(58.8%) had more proportion than female holders 
(41.2%). Considering by age of holder, the majority 
of holders (93.7%) was holders aged 35 years and 
above, 74.6 percent in the age group 35 - 64 years 
and 19.1 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 Suphanburi province, they were 
totally 216,884 members, which were accounted for 
25.6 percent5/ of the whole population of the 
province. The proportion of female and male were 
50.5 percent and 49.5 percent respectively. The 
average number of members was 3.3 persons. 
The dependency ratio6/ was 44.7 percent.  
 Concerning activity status of the household 
members aged 10 years and above, it was found 
that 84.5 percent engaged in the economically 
activities. By this, 73.6 percent of the members aged 
10 years and above engaged with agricultural activity 
in their holding. From those members engaging in 
agricultural activity, 45.3 percent involved with their 
holding only, while 28.3 percent involved with their 
 

holding and other holdings. Those members who 
engaged in only other works were found 10.9 
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)  

65,137 100.0 

    By sex   
        Male  38,331 58.8 
        Female  26,806 41.2 
    By age group   
           15   –  19   25 0.1 
           20   –  24   337 0.5 
           25   –  34   3,682 5.7 
           35   –  44   10,636 16.3 
           45   –  54   20,580 31.6 
           55   –  64   17,423 26.7 
           65   –  69   5,065 7.8 
           70  ปีขึ้นไป 7,389 11.3 

Item Number Percentage 

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

216,884 100.0 

         Average per household  3.3  

      By sex   

         Male  107,324 49.5 

         Female  109,560 50.5 

      By age group   

          Under   15 21,595 10.0 

           15   –   24  24,789 11.4 

           25   –   34  30,338 14.0 

           35   –   44  34,343 15.8 

           45   –   54  39,723 18.3 

           55   –   64  34,664 16.0 

           65   –   69  9,108 4.2 

           70  and over 22,324 10.3 

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

202,477 100.0 

     Economically active  171,046 84.5 

        Engaged in agricultural  
           work on the holding only 

91,688 45.3 

        Mainly engaged in 
           agricultural works on 
              the holdings  and other 
           works 

35,820 17.7 

        Mainly engaged in other 
          works  and  in agricultural    

work on the holding 

21,400 10.6 

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

22,138 10.9 

     Not economically active  31,431 15.5 
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5/
  In 2013, total population in Ranong Province is  848,066  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 Suphanburi province, most of holders 

(69.3%) completed the elementary education. The 

holders with Secondary education (13.6%) percent, 

followed by those with lower than elementary 

education was 10.0  vocational education/ teachers’ 

training (every diploma in education) (2.1%), 

bachelor and over education (1.9%)  and those with 

no education (2.9%) and others education (0.2%). 
 
Table  8  Distribution of education holding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Income an d debt of holder's household 

 It was found that most of holder’s 
household (58.1%) earned income from both 
agriculture activity household alone, while the rest 
of 41.9 percent were those who earned income from 
Agriculture activity and other sources. The proportion 
of the holders who earned 100,001-500,000 Baht 
was maximum (43.3%), followed by those who 
earned 50,001-100,000 Baht and 500,001–1,000,000 
Baht (25.1% and 11.3% respectively). 

Table 9  Number of holders by household income 
 

Item Number Percentage 

Total number of holders 
(Excluding corporation)  

65,137 100.0 

   By source of household income   

     Agriculture only  37,815 58.1 

     Agriculture and other sources  27,322 41.9 

         Mainly from agriculture  19,299 29.6 

         Mainly from being agricultural  
            worker  

2,193 3.4 

         Mainly from other sources  5,830 8.9 

   By income from agricultural   
    Product  

65,137 100.0 

     Not having agricultural product  563 0.9 
      Having agricultural product (baht)    
             Under             5,001 211 0.3 
                 5,001   -    10,000  1,547 2.4 
               10,001   -     20,000  2,407 3.7 
               20,001   -     50,000  6,889 10.6 
               50,001   -    100,000  16,358 25.1 
              100,001   -    500,000  28,233 43.3 
              500,001   -  1,000,000  7,355 11.3 
            1,000,001  and over             1,574 2.4 
 

 

 

     
 
 

Item Number Percentage 

Education  65,137 100.0 

   No education 1,874 2.9 

   Lower than elementary education 6,531 10.0 

   Elementary education 45,144 69.3 

   Secondary education 8,860 13.6 

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

1,365 2.1 

   Bachelor and over   1,210 1.9 

   Others 153 0.2 
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 The most of number of agricultural holdings 
was being in debt, 47.9 percent  and not being in debt 
was 40.5 percent. There were 52.1 percent of 
the holders being in debt for agriculture.  
Amount of debt for agriculture was 4,268 million baht 
(average per households in debt about 161,891 baht 
per household) 
 According to debt of household, there 
were 92.6 percent of the system debt, non system 
debt only 7.4 percent. There was the most important 
source of loan (66.7%) from Bank for agriculture and 
Cooperative / Farmer’s group (10.3%). 

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 Suphanburi Province, there were 
60.2 percent of the total holdings employed 
agricultural workers. Of these, the major portion 
(58.2%) was occasional workers, followed by 
permanent workers and permanent and occasional 
workers (0.9%). The permanent workers for agriculture 
were totally 5,695 persons. Of this number, 92.6 
percent was the Thai workers.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Number Percen
tage 

1. Total number of holders   
    (Excluding corporation)  

65,137 100.0 

    By being in debt for agriculture    

       Not being in debt 33,925 52.1 

       Being in debt 31,212 47.9 

           Debt for agriculture  25,649 39.4 
           Debt out of agriculture  4,845 7.4 
           Debt for agriculture and out 
               of agriculture 

718 1.1 

2. Amount of debt for 
   agriculture (million baht)  

4,268,594,902 100.0 

     By source of loan   
       Bank for agriculture and 
           agricultural cooperative 

2,848,711,819 66.7 

       Other banks / Financial institute 379,061,478 8.9 
       Cooperative / Farmer’s group 437,967,184 10.3 
       Village and city fund  279,386,554 6.5 
       Other government agencies 8,972,975 0.2 
       Unorganized market 314,494,892 7.4 
            Middleman 172,285,835 4.1 
            Money lender 56,324,761 1.3 
             Relative / Neighbour / Others 85,884,296 2.0 
     Average per households in debt 
        (baht)  

161,891 
 

    Average per total households  
       (baht) 

65,532 
 

Item Number Percentage 

1. Total number of holdings  65,158 100.0 
      Not employ agricultural workers  25,939 39.8 

      Employ agricultural workers  39,219 60.2 

         Permanent workers  696 1.1 

         Occasional workers  37,950 58.2 
         Permanent and occasional  
              workers  

573 0.9 

2. Number of permanent workers  5,695 100.0 

      By sex   

         Male  4,129 72.5 

         Female  1,566 27.5 

      By source of workers   

         Thai  5,271 92.6 

         Foreigner  424 7.4 
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