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

ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการประกอบการเกษตร สําหรับใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาดานการเกษตรในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน 

 ขอมูลสถิติท่ีไดจากการทําสํามะโนการเกษตรครั้งนี้ไดนําเสนอไปแลว 2 ฉบับ คือ  รายงานผลเบื้องตน 
และรายงานผลลวงหนา รายงานฉบับนี้เปนรายงานผลฉบับสมบูรณ ซ่ึงนําเสนอเปนรายจังหวัด รายภาค และ
ท่ัวราชอาณาจักร 

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

 Prior to this report, the result of the 2013 Agricultural Census had been published 
for the Preliminary Report and the Advanced Report. This Final Report is presented in order 
to provide important information at provincial level, regional level and national level. 

 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 ำนักงำนสถิติแห่งชำติ   ได้จัดท ำส ำมะโน

กำรเกษตรมำแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดท ำเมื่อ พ.ศ. 2493 
และถัดมำในปี 2506  2521  2536  และ  2546  ตำมล ำดับ  
ซึ่งเป็นกำรจัดท ำทุก 10 ปี ตำมข้อเสนอแนะขององค์กำร
อำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ  (FAO)  ส ำมะโน
กำรเกษตร พ.ศ. 2556 นี้ เป็นกำรจัดท ำครั้งที่  6 เพื่อให้
ประเทศไทยมีข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ 
แสดงภำพกำรท ำกำรเกษตรของประเทศได้ถึงระดับพื้นที่ย่อย 
และทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงด้ำนกำรเกษตร      
ในรอบ 10 ปี  เพื่อใช้ ในกำรก ำหนดนโยบำย  วำงแผน       
และติด ตำมประ เมิน ผลกำรพัฒนำด้ำนกำร เกษตร  
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  

กำรท ำส ำมะโนกำรเกษตรครั้งนี้  ส ำนักงำนสถิติ
จังหวัดยะลำ   ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรส่งอำสำสมัคร
เกษตรหมู่บ้ำน จ ำนวน 144 คน  เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร
ประจ ำต ำบล จ ำนวน 28 คน และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน         
สถิติจังหวัด ออกไปสัมภำษณ์หัวหน้ำครัวเรือนทุกครัวเรือน  
ในจังหวัด เพื่อหำผู้ถือครองท ำกำรเกษตร  ในเดือนพฤษภำคม 2556  
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพำขนำดกลำง (Tablet) ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ส ำนักงำนสถิติจังหวัดยะลำ  ได้น ำเสนอ
รำยงำนผลเบื้องต้น  ซึ่งเป็นสรุปผลข้อมูลบำงส่วนไปแล้ว  
ส ำหรับรำยงำนฉบับนี้  เป็นรำยงำนผลฉบับสมบูรณ์ที่สรุปผล
จำกข้อมูลทั้งหมดของจังหวัดยะลำ  ดังนี้  

1.  ผู้ถือครองและเน้ือที่ถือครองท ำกำรเกษตร  

 จังหวัดยะลำ ประกอบด้วย 8 อ ำเภอ มีผู้ถือครอง
ท ำกำรเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ำมะโน (1 พฤษภำคม 2556) 
56,455 รำย (ร้อยละ 43.6 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด)1/  มีเนื้อที่
ถือครองท ำกำรเกษตรทั้งสิ้น 673,823 ไร่ (เฉลี่ย 11.9 ไร/่รำย)  

 อ ำเภอรำมันมีจ ำนวนผู้ถือครองท ำกำรเกษตรมำก
ที่สุด คือ 10,469 รำย (ร้อยละ 18.5) และมีเนื้อที่ถือครองท ำ
กำรเกษตร คือ 83,858 ไร่ (ร้อยละ 12.4) รองลงมำ คืออ ำเภอ
เมือง 10,425 รำย และมีเนื้อที่ถือครองกำรเกษตร 63,422 ไร ่
(ร้อยละ 18.5 และ 9.4 ตำมล ำดับ) อ ำเภอ 

 

 

                                                                            

 

 

กำบังมีผู้ถือครองเกษตรน้อยที่สุด 3,825 รำย(ร้อยละ 6.8) 
และมีเนื้อที่ถือครอง คือ 67,589  ไร ่(ร้อยละ 10.0) 

                เมื่อพิจำรณำเนื้อที่ถือครองท ำกำรเกษตรเฉลี่ย 
พบว่ำ  อ ำเภอเบตงมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยสูงสุด 25.9 ไร่ 
รองลงมำคือ  อ ำเภอธำรโต อ ำเภอกำบัง และบันนังสตำ 
(18.8 17.7และ 11.3 ไร่ ตำมล ำดับ)  โดยอ ำเภอเมืองยะลำ มี
เนื้อที่ถือครองเฉลี่ยต่ ำสุด คือ 6.1 ไร ่

ตำรำง 1  จ ำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองท ำกำรเกษตร
รำยอ ำเภอ พ.ศ. 2556 

อ ำเภอ 
จ ำนวนผูถ้ือครอง เนื้อท่ีถือครอง เนื้อท่ี 

(รำย) (ไร่) ถือครอง 
จ ำนวน % จ ำนวน % เฉลี่ย(ไร่) 

รวม 56,455 100 673,823 100 11.9 

อ ำเภอเมอืงยะลำ 10,425 18.5 63,422 9.4 6.1 

อ ำเภอเบตง 5,574 9.9 144,558 21.5 25.9 

อ ำเภอบันนังสตำ 9,947 17.6 112,179 16.6 11.3 

อ ำเภอธำรโต 4,609 8.2 86,793 12.9 18.8 

อ ำเภอยะหำ 7,324 13.0 72,737 10.8 9.9 

อ ำเภอรำมนั 10,469 18.5 83,858 12.4 8.0 

อ ำเภอกำบัง 3,825 6.8 67,559 10.0 17.7 

อ ำเภอกรงปินัง 4,282 7.6 42,717 6.3 10.0 

 เมื่อพิจำรณำในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำจำกปี 2546 พบว่ำ 
ทั้งจ ำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองท ำกำรเกษตรเพิ่มขึ้น
จำก 48,795 เป็น 56,455 รำย (ร้อยละ 15.7) และลดลงจำก 
725,969 เป็น 673,823 ไร่ (ร้อยละ -7.2)  โดยมีเนื้อที่ถือครอง
ท ำกำรเกษตรเฉลี่ย คือ 14.9 และ 11.9 ไร่ ตำมล ำดับ 

แผนภูมิ  1  เปรี ยบเที ยบจ ำนวนผู้ ถื อครองและเนื้ อที่             
ถือครองท ำกำรเกษตร พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 

 

 

 

 

 

  1/ครวัเรือนทั้งจังหวัดปี 2556 มีจ ำนวน  129,435 ครัวเรอืน (กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย) 
   ขอบข่ำยส ำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2556 คือ  กำรเพำะปลูกพืช  กำรเลี้ยงปศุสัตว์  กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในพื้นที่น้ ำจืด  และกำรท ำนำเกลือสมุทร  เพ่ือขำย  
                                                         (รวมกำรปลูกข้ำวเพื่อบริโภค  และกำรเลี้ยง วัว ควำย เพื่อใช้งำน) 
 
    

บทสรุปผู้บริหำร  
รำยงำนผลส ำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2556 

1. ผู้ถือครองและเน้ือที่ถือครองท ำกำรเกษตร  
 



 

 

 

5.  ลักษณะกำรท ำกำรเกษตร  

  จำกส ำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2556 พบว่ำ           
ผู้ถือครองท ำกำรเกษตร 56,455 รำย  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.4) 
ท ำกำรเพำะปลูกพืช  ซึ่งในจ ำนวนนี้มีกำรท ำกำรเกษตร
ประเภทอื่นร่วมด้วย (ร้อยละ 13.3) เช่น เลี้ยงปศุสัตว์ หรือ
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในพื้นที่น้ ำจืด 

   โดยผู้ถือครองท ำกำรเกษตรประเภทเดียวมีมำกถึง 
ร้อยละ 88.9 คือ เพำะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ หรือเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำในพื้นที่น้ ำจืดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งในแต่ละประเภท  เช่น 
กำรปลูกพืช อำจปลูกพืชหลำยชนิด หรือเลี้ยงปศุสัตว์หลำยชนิด 
เป็นต้น 
  ส ำหรับผู้ที่ท ำเกษตร 2 ประเภทร่วมกัน  มีร้อย
ละ 10.3 และท ำกำรเกษตรตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป  มีน้อย
มำกเพียงร้อยละ 0.6 

แผนภูมิ 2 จ ำนวนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร จ ำแนกตำม 
  ลักษณะกำรท ำกำรเกษตร พ.ศ. 2556 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  ผู้ถือครองท ำกำรเกษตรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.9)  
ท ำกำรเกษตรในเนื้อที่ของตนเองอย่ำงเดียว  ผู้ถือครองฯ  
ร้อยละ 2.7 ท ำกำรเกษตรในเนื้อที่ของตนเองและท ำกำรเกษตร
ใน เนื ้อที ่ไ ม ่ใช ่ของตน เอง   ส ำหรับผู ้ที ่ท ำกำรเกษตร          
โดยไม่มีเนื้อที่ถือครองเป็นของตนเองเลยมีร้อยละ 9.3   

แผนภูมิ 3 จ ำนวนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร  จ ำแนกตำม 
             ลักษณะกำรถือครองที่ดิน พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

จำกเนื้อที่ถือครองท ำกำรเกษตรทั้ งจังหวัด 
673,823 ไร่ พบว่ำ เนื้อที่มำกกว่ำครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 83.7)  
เป็นที่ปลูกยำงพำรำ  รองลงมำเป็นที่ปลูกพืชยืนต้นและไม้ผล/ 
ที่ปลูกสวนป่ำ (ร้อยละ 11.4)   

 จำกกำรท ำส ำมะโนกำรเกษตรครั้งนี้   พบว่ำ
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ  ที่ปลูกยำงพำรำมีสัดส่วนเพิ่ มขึ้น  
อย่ำงชัดเจน  แต่ส ำหรับที่ปลูกข้ำว  ที่ปลูกพืชยืนต้นและไม้ผล/
สวนป่ำ  และทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์และที่อื่นๆ กลับมีสัดส่วนลดลง 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ลักษณะกำรท ำเกษตร ตอบได้มำกกว่ำ 1 ประเภท 

3.  ลักษณะกำรถือครองทีด่ิน 

4. เน้ือที่ถือครองท ำกำรเกษตร จ ำแนก
ตำม 

กำรใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

2. ลักษณะกำรท ำกำรเกษตร 

viii 



 

 

 

แผนภูมิ 4   เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองท ำกำรเกษตร   
              จ ำแนกตำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
              พ.ศ. 2536 – 2556 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. กำรใช้ปุ๋ยแล 

 ผู้ถือครองท ำกำรเกษตรที่ปลูกพืช  ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 60.3) มีกำรใช้ปุ๋ย ซึ่งในจ ำนวนนี้เกือบทั้งหมด 
(ร้อยละ 44.2) มีกำรใช้ปุ๋ยเคมี  โดยมีผู้ใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงเดียว
ร้อยละ 37.3 ส่วนที่ใช้ปุ๋ยชีวภำพ หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่ำงเดียว 
มีเพียงร้อยละ 9.9 และ 3.9 ตำมล ำดับ 

 หำกพิจำรณำในช่วงปี 2546 ถึง 2556  จะพบว่ำ
แนวโน้มกำรใช้ปุ๋ยสูงขึ้นจำกร้อยละ 70.6 ในปี 2546  ลดลง
เป็นร้อยละ 60.4 ในปี 2556  โดยเฉพำะกำรใช้ปุ ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยประเภทอื่น ๆ มีมำกถึงร้อยละ 2.2 ในปี 2556  
ในขณะที่กำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงเดียว มีแนวโน้มลดลง จำกร้อย
ละ 43.9 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 37.3 ในปี 2556  

เมื่อพิจำรณำถึงปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยต่อไร่ 
พบว่ำมีปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเพิ่มมำกขึ้นจำก 40.3 กก./ไร่ ในปี 
2546 เป็น 57.7 กก./ไร่ ในปี 2556 

 

 

 

 

ตำรำง 2 จ ำนวนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร  จ ำแนกตำม 
กำรใช้ปุ๋ย พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
8.  ลักษณะทำงด้ำนประชำกรและกำรท ำงำน  

 ผู้ถือครองท ำกำรเกษตรที่ เป็นบุคคลธรรมดำ  

เป็นชำยมำกกว่ำหญิง คือ เป็นชำยร้อยละ 63.2 และหญิง 

ร้อยละ 36.7   โดยจะเห็นว่ำแนวโน้มของผู้ถือครองที่เป็นชำย

มีสัดส่วนลดลงจำกปี 2546 – 2556 เป็นร้อยละ  74.0 และ 

69.1 ตำมล ำดับ  

 เมื่อพิจำรณำตำมกลุ่มอำยุพบว่ำ   ผู้ถือครองส่วนใหญ่ 

มีอำยุ 35 ปีขึ้นไป  โดยผู้ถือครองในช่วงอำยุ 35 – 64 ปี มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 68.4 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 

73.0 ในปี 2556 และกลุ่มผู้สูงอำยุ 65 ปีขึ้นไป ก็มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จำกร้อยละ 13.6 เป็นร้อยละ 15.4 

 

 

ร้อยละ 

ท่ีปลูกยำงพำรำ 

ท่ีปลูกพืชผัก สมุนไพร 
และไม้ดอกไม้ประดับ 

ท่ีปลูกข้ำว 

 ท่ีปลูกพืชไร่ 

ท่ีปลูกพืชยืนต้นและไม้ผล/ 
 ท่ีปลูกสวนป่ำ 

ที่ท ำนำเกลือสมุทร 

 

ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ และท่ีอื่น ๆ 
 (ที่ปลูกบ้ำน ป่ำ ที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ 
 ที่เลี้ยงสตัว์ (คอกสัตว์) 

ที่เพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำในพืน้ที่น้ ำจืด) 
 
 

5.  กำรใช้ปุ๋ย 

6.  ลักษณะทำงด้ำนประชำกรและกำรท ำงำน 

   * ส ำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2536 /2546   ไม่มีข้อถำมเกี่ยวกับกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ 
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 แผนภูมิ 5  จ ำนวนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร จ ำแนกตำม             

เพศ และหมวดอำย ุพ.ศ. 2536 – 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดยะลำมีจ ำนวนสมำชิกในครัว เร ือน     

ผู้ถือครองท ำกำรเกษตรทั้งสิ้น 169,599 คน  คิดเป็นร้อยละ  

33.5 ของประชำกรทั้งจังหวัด2/   โดยเป็นชำยมำกกว่ำหญิง

เล็กน้อย คือร้อยละ 51.2 และ 48.8 ตำมล ำดับ  มีจ ำนวน

สมำชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 2.4 คน  ลดลงจำกปี 2546 ซึ่งมี 

3.7 คน   

 เมื ่อพิจำรณำจ ำนวนสมำชิกตำมกลุ ่มอำยุ 

พบว่ำ จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเกษตรที่ มีอำยุ 35 ปี

ขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 40.1 ในปี 2546 

เป็นร้อยละ 52.3 ในปี 2556 

 

 

 

ตำรำง 3 จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร  

จ ำแนกตำมเพศ และหมวดอำยุ พ.ศ. 2556 

 

 
 
โดยลักษณะกำรท ำงำนของสมำชิกในครัวเรือนที่มีอำยุ 10 ปี
ขึ้นไป ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.8)  ท ำงำนเชิงเศรษฐกิจ  โดยเป็นผู้
ที่ท ำงำนเกษตรในที่ถือครองมำกถึงร้อยละ 79.2  ซึ่งในจ ำนวนนี้
มีผู้ที่ท ำงำนเกษตรในที่ถือครองอย่ำงเดียวร้อยละ 55.5  
ท ำงำนเกษตรในที่ถือครองและท ำงำนอื่นด้วยร้อยละ 23.7  
ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ท ำงำนเกษตรในที่ถือครองเลยมีเพียงร้อยละ 
7.5  และมีข้อสังเกตว่ำ สัดส่วนของผู้ที่ท ำงำนเกษตรในที่ถือ
ครองอย่ำงเดียวเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 33.8 ในปี 2546  เป็น
ร้อยละ 55.5 ในปี 2556   

 

 

2/ ข้อมูลจ ำนวนผูถ้ือครองที่รำยงำนแหล่งทีม่ำของรำยได้จำกแหล่งอืน่ ปี 2536/2546 รวมขอ้มูลจำกเกษตรและแหล่งอื่นพอๆกัน ไว้ด้วย 
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ตำรำง 4  จ ำ น วนสมำชิ ก ใ นค รั ว เ รื อ นผู้ ถื อ ค ร อ ง                  
ท ำกำรเกษตร จ ำแนกตำมลักษณะกำรท ำงำน 
พ.ศ. 2536 - 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. กำรศึกษำของผู้ถือครองท ำกำรเกษตร 

 ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ  ผู้ถือครองท ำกำรเกษตร
ส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำสูงขึ้น กล่ำวคือ ผู้ถือครองฯ ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ มีสัดส่วนเพิ่มมำกขึ้นเกือบ 2 เท่ำ 
(ร้อยละ 14.2 เป็นร้อยละ 22.0)  

 และระดับปริญญำตรี และ ปวช./ปวส.ฯ ก็เพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน (ร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 2.5 และร้อยละ 1.9 
เป็นร้อยละ 3.1)  ในขณะที่สัดส่วนของผู้ถือครองฯ ที่ส ำเร็จ
ระดับประถมศึกษำกลับลดลง (ร้อยละ 50.0 เป็นร้อยละ 48.4 
และผู้ที่ไม่มีกำรศึกษำก็ลดลงเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 18.7 เป็น
ร้อยละ 12.4) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูม ิ6  กำรศึกษำของผู้ ถื อครองท ำกำรเกษตร   
พ.ศ. 2546 - 2556 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
10. รำยได้จำกผลผลิต 

 ผู้ถือครองท ำกำรเกษตรเกินกว่ำครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 
58.1) มีรำยได้ของครัวเรือนมำจำกกำรท ำกำรเกษตรอย่ำง
เดียว ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่ำ จำกปี 2546 (จำกร้อยละ 
23.6 เป็ นร้ อยละ  58.1)  ขณะที่ ผู้ มี ร ำย ได้ จ ำกกำรท ำ
กำรเกษตรและจำกแหล่งอื่นมีร้อยละ 41.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำง 5  จ ำนวนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร จ ำแนกตำม
แหล่งที่มำของรำยได้ของครัวเรือน  

7.กำรศกึษำของผู้ถอืครองท ำกำรเกษตร 

8. รำยได้และหน้ีสินของครวัเรือน 
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 พ.ศ. 2536 - 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยผู้ถือครองท ำกำรเกษตร มีรำยได้จำกผลผลิต

ทำงกำรเกษตร อยู่ในช่วง 50,001 - 100,00 บำท มำกที่สุด 

(ร้อยละ 24.5)  รองลงมำคือ รำยได้ 20,001 – 50,000            

และ 100,000 บำทขึ้นไป (ร้อยละ 22.9 และ 16.4 ตำมล ำดับ)  

แผนภูมิ 7   จ ำนวนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร จ ำแนกตำม
รำยได้จำกผลผลิตทำงกำรเกษตร  
พ.ศ. 2536 - 2556 

 

 
 
 
 
 

  เมื่อพิจำรณำหนี้สินของครัวเรือนผู้ถือครอง 
พบว่ำผู้ถือครองฯ ร้อยละ 10.7 มีหนี้สิน  ซึ่งในจ ำนวนนี้มี
หนี้สินเพื่อกำรเกษตร (ร้อยละ3.1)   ครัวเรือนที่เป็นหนี้เพื่อ
กำรเกษตร  ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.2) กู้จำกธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

แผนภูมิ 8   หนี้สินของครัวเรือนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร 
พ.ศ. 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
*ส ำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2556   ไม่มีข้อถำมเกี่ยวกับเพศ และแหลง่ที่มำของลกูจ้ำงประจ ำ 
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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 Yala collected data in fieldwork 
involved by 144 agricultural volunteers at village 
level and the 28 agricultural extension officers at 
tumbon level and the NSO provincial staff for 
interviewing all household in Yala 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 Yala reported the summary of 
some data already. For this report, The result is a 
complete summary of all of the Yala Province. 
The findings are as following. 

 

 Yala composed eight district. As of the 
census day (1st May 2013), Yala had totally 56,455 of 
agricultural holdings, which was accounted for 43.6 
percent of total households of the province.1/ The 
total area of holdings was 673,823 rais or averagely  
11.9  rais per holding. 

  

 

 

The majority of agricultural holdings, 
10,469 members (18.5%), located in Amphoe 
Raman i which also had the biggest area of 
holdings for 83,858 rais (12.4%). The Amphoe 

Mueangyala was the second in the number of 
holdings and area of holdings, for 10,425 
members and 63,422 rais (18.5% and 9.4% 
respectively). Amphoe Kabang had the least 
number of holdings for 3,825 members (6.8%) and 
had the least area of holdings for 67,589 rais 
(10.0%). 
 Considering to the average area of 
holdings, it was found that that Amphoe Betong 
had highest of the average area of holding (25.9 
rais), followed by Amphoe Than to, Amphoe 
Kabang and Amphoe Bannang sata (18.8% 17.7% 
and 11.3% respectively). While Amphoe 
Mueangyala had the lowest of the average area 
of holding were 6.1 rais.  
 
Table 1  Number and area of holdings by 

amphoe (2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Considering changes of agricultural 
holding during the past 10 years, the number of 
holdings and the area of holdings increased from 
48,795 to 56,455 members (15.7%) and from 
725,969 to 673,823 rais (-7.2%), the average area 
of holdings were 14.9 and 11.9 rais, respectively. 

 
 
 
Figure 1   Comparing number and area of 

holdings (1993 – 2013)    
          
 
 
 

 1. Number and area of holdings  
 

Executive Summary 

the 2013 Agricultural Census 

   
1/

In 2013, total households in Yala Province 129,435 households (from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior) 
      Census scope:        Covering four agricultural activities which were crops, livestock, freshwater aquaculture and sea salt farm, of which the agricultural operation  
                                  was mainly for selling purpose  (including planting rice for owned consumption and raising cattle/buffalo for farm work) 
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5.  ลักษณะการทําการเกษตร  

  The Agricultural Census in 2013, it was 
found that the most of agricultural holdings 
56,455 members (98.4%) are Cultivating crops. Of 
this number, about 13.3 percent were also 
operated with the other type agricultural activities 
such as livestock, freshwater culture.  
  The census result also showed that 88.9 
percent of the holdings engaged with a single 
agricultural activity, but with the single type 
activity, the holdings might operate with a variety 
of crops or a variety of livestock. 
  The holdings of two types of agricultural 
activities was found 10.3 percent, while the 
holdings of three type and above of agricultural 
activity was found only 0.6 percent. 

 

 

 

 

 

Figure 2 Number of holdings by type of        

  agricultural activity (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 The majority of holdings operated 
solely under own land (87.9%). About 2.7 
percent was the holdings operated under own 
land and other land. The rest 9.3 percent was 
the holdings operated under other land. 

 

 

 

 

 

Figure 3 Number of holdings with land by land 

tenure and documentary of right (2013) 

 
 

 

 

 

3.  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, 673,823 

rais, about half of the area (83.7%) was the area under 

para rubber, followed by permanent crops / forest 

(11.4%). 
The result of this Agricultural Census has 

revealed that during the past 10 years, the area of 
para rubber grew significantly as well as the area of 
field crops. In contrast, the area under rice, the area 
of pasture and others were decrease. 

Figure 4   Comparing area of holding by land use 
          (1993 – 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 The majority of agricultural holdings 
(60.3%) used fertilizer. From those who used fertilizer 
most of them (44.2%). By this number, about 37.3 
percent, the used of bio-fertilizer alone and used of 
organic fertilizer, used only organic fertilizer alone 
were found only 9.9 and 3.9 percent, respectively. 

     Considering the fertilizer use from 2003 

to 2013, it was discovered that holdings used 

fertilizer increasingly from 70.6 percent in 2003 to 

60.4 percent in 2013. There were especially using 

inorganic fertilizer and other fertilizer with up to 

2.2 in 2013. In contrast, the holding using 

inorganic fertilizer had reduced from 43.9 percent 

in 2003 to 37.3 percent in 2013 

 In regard to the average number of using 

inorganic fertilizer per rai, it was found that its use  

fertilizer increasingly from 40.3 kg. per rai in 2003 

to 57.7 kg. per rai in 2013. 

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

 

 

 
 
 

 

 The 2013 census result showed that 
63.2 percent of private agricultural holders were 
male, and the rest 36.7 percent were female. 
During 2003 to 2013, the proportion of male 
holders decreased from 74.0 percent to 69.1 
percent, respectively. 

 Considering by age of holder, it was 
found that the proportion of the holders aged 35 

4. Area of holding by land use 

5.  Fertilizer 6.  Demographic characteristics and  
    activity status 
 

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

Rice 

Vegetable 
 Flower and  

ornamental plant 

Permanent 
 

 Field crop 

Para rubber 

Pasture and other 
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years and above ,35 – 64 year increased from 68.4 
percent in 2003 to 73.0 percent in 2013. It was also 
observed the increase for the proportion of the 
holders aged          65 years and above from 13.6 
percent to 15.4 percent. 

 

 

 

Figure 5   Number of holders by sex and age  
 group (1993 – 2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concerning members of agricultural 
households in Yala Province, they were 
totally 169,599 members, which was 
accounted for 33.5 percent2/ of the whole 
population of Ranong. The proportion of 
male members was found a little higher than 
female members, 51.2 percent and 48.8 
percent respectively. The household size 

was averagely 2.4, which decreased from 3.7 
in year 2003. 

 Considering by age of members, it was 
discovered that the group of members aged 35 
years and above increased from 40.1 percent in 
2003 to 52.3 percent in 2013. 
 

 

 

 

Table 3 Number of holder’s household 
members by sex and age group 
(2013) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Most of the members aged 10 years and 
above (80.8%) engaged the economically 
activities. It was found that 79.2 percent of the 
members aged 10 years and above engaged with 
agricultural activity in their holding. Of this number, 
55.5 percent engaged with agricultural activity in 
their holding alone, 23.7 percent engaged with 

     
2/

 In 2013, total population in Yala Province is 506,138 persons.( from the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior) 
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agricultural activity in their holding and other 
work. It was discovered that 7.5 percent was the 
members not having engaged with agricultural 
activity in their holding. It was noticed that the 
proportion of members who work in their 
holding alone increased from 33.8 percent in 
2003 to 55.5 percent in 2013. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. การศึกษาของผูถือครองทําการเกษตร 
 
 Comparing the census result between 
2003 and 2013, it was showed that the 
proportion of holders with secondary education 
level had increased. (14.2% and 22.0%, 
respectively).      
 For the proportion of holders with 
bachelor degree and vocational degree, were 
also increase (from 2.0% to 2.5% and from 1.9% 
to 3.1%,respectively). However, the proportions 
of holders with primary education level had 
decreased (from 50.0% to 48.4%). The same 
pattern was also for the holders who had no 
schooling, which was decrease from 18.7 
percent to 12.4 percent. 

 

 

 

 

Figure 6   Education of holders (2003 – 2013) 
 
  

 

 

 

 

 
   

  
10. รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร 

 It was found that most of holder’s 
(58.1%) household earned income from 
agricultural activity alone, which was increased 
more than a double from 2003 (from 23.6% to 
58.1%), while the rest of 41.9 percent were 
those who earned income from both agricultural 
activity and other sources. 

Table 5  Number of holders by household 

income  (1993 – 2013) 

 

 

 

7. Education level of the holders 

8. Income and debt of holder’s household 



xx 
 

 

 

 

 It was discovered that the proportion 
of the holders who earned income from 
agricultural products for 50,001 - 100,000 Baht 
and above was 24.5 percent, This was followed 
by those for 20,0001 – 50,000 Baht and those for 
100,000 Baht (22.9% and 16.4% respectively). 

Figure 7   Number of holders by income from 
agricultural product (1993 – 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  According to debt of household, 
there were 10.7% of the holders being in debt. 
The amount of debt for agriculture (3.1%). Most 
of debt (89.2%) borrowed from Bank for 
agriculture and agricultural cooperative.  

Figure 8  Dept of household (2013) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 

  
     

3/
 Number of holdings reported the income's sources from other sources, year 1993/2003 included equally information from agriculture and other sources. 

 
 
 



ผูถือครองทําการเกษตร  การศึกษาผูถือครองทําการเกษตร 

ท้ังจังหวัด       56,455 ราย รวมท้ังสิ้น       56,390  ราย 

อ.เมือง  10,425 ราย (18.5) ปริญญาตรหีรือสูงกวา 1,414 ราย (2.5) 

              อ.เบตง 5,574 ราย (9.9) ปวช./ปวส./ฝกหัดครู (รวมอนุปรญิญาทุกสาขา) 

อ.บันนังสตา 9,947 ราย (17.6)  1,788 ราย (3.1) 

อ.ธารโต 4,609 ราย (8.2) มัธยมศึกษา       12,428 ราย (22.0) 

อ.ยะหา 7,324 ราย (13.0) ประถมศึกษา       27,324 ราย (48.4) 

อ.รามัน 10,469 ราย (18.5) ต่ํากวาประถมศึกษา      6,281 ราย (11.1) 

อ.กาบัง 3,825 ราย (6.8) การศึกษาอ่ืน           125 ราย (0.2) 

อ.กรงปนัง 4,282 ราย (7.6) ไมมีการศึกษา     7,031 ราย (12.4) 

เนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร     

ท้ังจังหวัด       673,823 ไร     

อ.เมือง  63,422  ไร (9.4) รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร 

              อ.เบตง 144,558 ไร (21.5)      รวมท้ังสิ้น                     56,390  ราย 

อ.บันนังสตา 112,179 ไร (16.6)         100,001 บาทข้ึนไป 9,218 ราย (16.3) 

อ.ธารโต 86,793 ไร (12.9) 50,001 – 100,000 บาท 13,810 ราย (24.4) 

อ.ยะหา 72,737 ไร (10.8) 20,001 – 50,000 บาท 12,915 ราย (22.9) 

อ.รามัน 83,858 ไร (12.4) 10,001 – 20,000 บาท 8,862 ราย (15.7) 

อ.กาบัง 67,559 ไร (10.0) ต่ํากวา 10,000 บาท 10,321 ราย (18.3) 

อ.กรงปนัง 42,717 ไร (6.3) ยังไมมผีลผลติจากการเกษตร  1,264    ราย (2.2) 

เนื้อท่ีถือครองเฉลี่ย แหลงท่ีมาของรายได   

ท้ังจังหวัด       11.9 ไร รวมท้ังสิน้ 56,390 ราย 

อ.เมือง  6.1 ไร จาการเกษตรอยางเดยีว                       32,740 ราย (58.0) 

              อ.เบตง 25.9 ไร จากการเกษตรและจากแหลงอ่ืน             23,650 ราย (41.9) 

อ.บันนังสตา 11.3 ไร   สวนใหญจากผลผลิตทางการเกษตร    12,599 ราย(22.3) 

อ.ธารโต 18.8 ไร สวนใหญจากการรับจางทํางานเกษตร   2,366ราย (4.2) 

อ.ยะหา 9.9 ไร สวนใหญจากแหลงอ่ืนๆ                 8,685ราย (15.4) 

อ.รามัน 8.0 ไร    

อ.กาบัง 17.7 ไร    

อ.กรงปนัง 10.0 ไร    

ลักษณะการทําเกษตร1/ (จํานวนผูถือครอง)    

เพาะปลูกพืช 49,341 ราย (87.4)    

เลี้ยงปศสุัตว 821 ราย (1.4)    

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจดื 73 ราย (0.1)    

    

       

       

       

รายไดและหนี้สินของครัวเรือน 

1/ 
ลักษณะการทําเกษตร  ตอบไดมากกวา 1 ประเภท

 

สรุปประเด็นเดน (ตอ) 

การทําเกษตร 
 
 
 
 

สรุปประเด็นเดน xxi 



 

 

       

   
 

    

หนี้สินเพ่ือการเกษตร       

จํานวนผูถือครองท่ีรายงานการเปนหน้ี 56,390 ราย     

ไมมหีน้ีสิน 50,313 ราย (89.2%)  จํานวนผูถือครองท่ีปลูกขาว 4,817 ราย   

มหีน้ีสิน 6,077 ราย (10.7%)     

เพ่ือการเกษตร 1,718 ราย (3.05%)  เนื้อท่ีเพาะปลูกขาว 15,817 ไร 

นอกการเกษตร 4,287 ราย 7.6%)     

เพ่ือการเกษตรและนอกการเกษตร 72 ราย (0.1%)  เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 14,743 ไร 

จํานวนเงินท่ีเปนหน้ีเพ่ือการเกษตร 268 ลานบาท     

    ผลผลิตขาว 8,752 กก. 

จํานวนเงินท่ีเปนหนี้เพ่ือการเกษตรจําแนกตามแหลงเงินกู2/(ลานบาท)     

รวมท้ังสิน้ 268      

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร 
200 (74.6%) 

 
   

ธนาคารอ่ืนๆ/ สถาบันการเงิน 18 (6.7%)     

สหกรณ/กลุมเกษตรกร 19 (7.1%)     

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ 7 (2.6%)  จํานวนผูถือครองท่ีปลูกยางพารา 46,676 ราย 

หนวยราชการอ่ืนๆ  0.4 (0.1%)     

แหลงเงินกูนอกระบบ 22 (8.2%)  เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพารา 517,828 ไร 
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