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บทที่ 1 
บทนำ 

 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทำและเสนอแนะนโยบายในการพัฒนา

ด้านการเกษตรของประเทศ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบัน 
ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาการเกษตรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร ให้สูงขึ้น โดยการวิเคราะห์จากสถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้เงินสด
ทางการเกษตร เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ซึ่งใช้วัดประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานจากมาตรการและนโยบายด้านการเกษตร
ของรัฐบาล ทั้งนี้ในระดับพ้ืนฐาน ครัวเรือนเกษตรถือเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเป็นฐานของทรัพยากรแรงงานที่
สำคัญของประเทศ ดังนั้นข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร จึงเป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร รวมถึงประชากรในภาคชนบท นอกจากนั้นสถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในรอบปีเพาะปลูก
ที่เป็นปัจจุบัน สามารถสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจของสังคมในชนบท เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำของรายได้ การมี
หนี้สิน สภาพคล่องของครัวเรือน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนการถือครองและการกระจายการถือครองทรัพยากร
ของครัวเรือน เป็นต้น  

จากที่กล่าวมาข้อมูลด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตร ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจของเกษตรกร และใช้ในการประเมินผลลัพธ์เชิงนโยบายในด้าน
การพัฒนาการเกษตร ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกำหนดทิศทางของนโยบายในการพัฒนาการเกษตรได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งการเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรจากจำนวนตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครอบคลุมในทุกมิติ จึงเป็นภาระกิจที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องดำเนินการสำรวจ และจัดทำข้อมูลภาวะ
เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร เพ่ือสะท้อนถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทางด้านการเกษตรของ
ประเทศ และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

1.1 วัตถุประสงค ์

1) เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรปีเพาะปลูก 2563/64  

ได้แก่ การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การผลิตทางพืช ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
รายได้และรายจ่ายทั้งในการเกษตรและนอกการเกษตร 
หนี้สินและสินเชื่อของครัวเรือน 
ทรัพย์สินของครัวเรือน 
ข้อมูลของสมาชิกในครัวเรือน 
แรงงาน การประกอบอาชีพ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาทางด้านการเกษตรและเพ่ือเป็นตัวชี้วั ดที่สะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจสังคม และแรงงานของครัวเรือนเกษตร 
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3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอ กำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาทางด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 

1.2 แผนปฏิบัติงาน 
  แผนปฏิบัติงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2563/64      
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 
 

หมายเหตุ: ติดต่อประสานงานส่วนกลางผ่านทางอีเมล์ cai-econ@oae.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2563/64

1. เตรียมโครงการและงบประมาณ

 2. ปรับปรุงแบบสอบถามและคู่มือการส ารวจ

 3. จัดท าต้นฉบับแบบสอบถาม คู่มือการส ารวจ

 4. จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารการส ารวจให้ สศท.1-12

 5. จัดการอบรมเจ้าหน้าทีส่ ารวจ และบันทึกข้อมูล

 6. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม

 7. ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูล

 8. ควบคุม ส ารวจ และตรวจสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม

 9. น าเข้าฐานข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล

 10. การประมวลผล และวิเคราะห์ผลส ารวจเบ้ืองต้น (ก.ย. - ธ.ค.)

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

mailto:cai-econ@oae.go.th
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการสำรวจ 

 
2.1 การสุ่มตัวอย่าง 

กำหนดใช้แบบแผนการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งเป็นพวกสองขั้นตอน (Stratified Two-StageRandom 
Sampling) จากกรอบตัวอย่างของหมู่บ้านทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน  76,415 หมู่บ้านโดยทำการแบ่งหมู่บ้าน
ออกเป็นพวก (Stratum) ตามชนิดของการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ หรือการทำประมงเพาะเลี้ยงในอาณาเขตหมู่บ้าน
นั้นๆโดยใช้หมู่บ้านเป็นหน่วยสุ่มแรก (Primary Sampling Unit: PSU) ซึ่งสุ่มเลือกหมู่บ้านตัวอย่างจากหมู่บ้านใน
แ ต่ ล ะ พ ว ก ด้ ว ย วิ ธี ก า ร สุ่ ม แ บ บ เป็ น ร ะ บ บ  (Systematic Sampling) จ ำ น ว น  1,750 ห มู่ บ้ า น 
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศและใช้ ครัวเรือนเกษตรเป็นหน่วยสุ่มขั้นที่สอง (Secondary Sampling Unit: SSU) 
ซึ่งสุ่มเลือกครัวเรือนเกษตรตัวอย่างจากครัวเรือนเกษตรที่นับจดได้ในหมู่บ้านตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ ง่าย      
โดยการใช้ตารางเลขสุ่มซึ่งกำหนดให้  เก็บข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรตัวอย่างจำนวน 4 ครัวเรือนต่อ 1 หมู่บ้าน            
รวมจำนวนครัวเรือนเกษตรตัวอย่างทั้งหมด 7,000 ครัวเรือน 
 

หมายเหตุ 
o ส่วนกลางโดยศูนย์สารสนเทศการเกษตรจะเป็นผู้สุ่มเลือกหมู่บ้านตัวอย่างและส่งบัญชีรายชื่อหมู่บ้าน

ตัวอย่างให้กับ สศท. เพ่ือดำเนินการสำรวจต่อไป (ในส่วนที่ 2.2 และ 2.3)  
o ผู้สำรวจจะเป็นผู้นับจดบัญชีรายชื่อครัวเรือนเกษตรในหมู่บ้านตัวอย่างและเป็นผู้สุ่มเลือกครัวเรือนเกษตร

ตัวอย่าง (ในส่วนที่ 2.4, 2.5 และ 2.6) 
 

2.2 การจัดแบ่งพวกหมู่บ้าน (Stratum) 
ใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี  2563 มาจัดแบ่งหมู่บ้านออกเป็นพวก (Stratum)  พิจารณาจาก

หมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นหลักทางเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย
โรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ลำไย เงาะ มังคุด ลองกอง สุกร โคเนื้อ โคนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ กุ้งขาว
แวนนาไม กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ และปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ เป็นลำดับแรก โดยจัดแบ่งหมู่บ้านที่ทำการเกษตรแต่ละพวก
เรียงตามลำดับ ออกเป็นพวกที่ 1 ถึง 7 ในแต่ละจังหวัด ตามคำนิยาม ดังต่อไปนี้  

1) หมู่บ้านทำประมงเพาะเลี้ยง จัดแบ่งพวกเป็นลำดับแรก โดยเลือกเฉพาะหมู่บ้านที่มีจำนวน
ครัวเรือนผู้ทำการประมงเพาะเลี้ยงเพ่ือการค้าตั้งแต ่15 ครัวเรือนขึ้นไป จากหมู่บ้านที่ทำการเกษตรทั้งหมด 

2) หมู่บ้านเลี้ยงปศุสัตว์ จัดแบ่งพวกเป็นลำดับที่สอง โดยเลือกเฉพาะหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือนผู้
เลี้ยงปศุสัตว์เป็นการค้าตั้งแต่ 15 ครัวเรือนขึ้นไป จากหมู่บ้านที่ทำการเกษตรทั้งหมดที่เหลือจากการแบ่งพวก
หมู่บ้านทำประมงเพาะเลี้ยงแล้ว 
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3) หมู่บ้านปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพร จัดแบ่งพวกเป็นลำดับที่สาม โดยเลือกเฉพาะ
หมู่บ้านที่มีเนื้อที่ในการเพาะปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรมากกว่าร้อยละ 15 ของเนื้อที่ทำการเกษตร
ทั้งหมดของหมู่บ้าน จากหมู่บ้านที่ทำการเกษตรทั้งหมดที่เหลือจากการแบ่งพวกหมู่บ้านเลี้ยงปศุสัตว์แล้ว 

4) หมู่บ้านทำนา จัดแบ่งพวกเป็นลำดับที่สี่ โดยเลือกเฉพาะหมู่บ้านที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวมากกว่าร้อยละ
60 ของเนื้อที่ทำการเกษตรทั้งหมดของหมู่บ้านจากหมู่บ้านที่ทำการเกษตรทั้งหมดที่เหลือจากการแบ่งพวกหมู่บ้าน
ปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรแล้ว 

5) หมู่บ้านทำไร่ จัดแบ่งพวกเป็นลำดับที่ห้า โดยเลือกเฉพาะหมู่บ้านที่มีเนื้อที่ปลูกพืชไร่มากกว่าร้อย
ละ 60 ของเนื้อที่ทำการเกษตรทั้งหมดของหมู่บ้านจากหมู่บ้านที่ทำการเกษตรทั้งหมดที่เหลือจากการแบ่งพวก
หมู่บ้านทำนาแล้ว 

6) หมู่บ้านปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น จัดแบ่งพวกเป็นลำดับที่หก โดยเลือกเฉพาะหมู่บ้านที่มีเนื้อที่ปลูกไม้
ผลไม้ยืนต้นมากกว่าร้อยละ 60 ของเนื้อที่ทำการเกษตรทั้งหมดของหมู่บ้านจากหมู่บ้านที่ทำการเกษตรทั้งหมดที่
เหลือจากการแบ่งพวกหมู่บ้านทำไร่แล้ว 

7) หมู่บ้านอ่ืนๆ จัดแบ่งพวกเป็นลำดับสุดท้าย จากหมู่บ้านที่ทำการเกษตรทั้งหมดที่เหลือจากการ
แบ่งพวกหมู่บ้านปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแล้ว 
 

2.3 การสุ่มเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง 
การสุ่มเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่งเป็นการสุ่มเลือกหมู่บ้านตัวอย่างในแต่ละพวกที่ 1-7 ด้วยวิธีการสุ่มแบบเป็น

ระบบ (Systematic Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 1,750 หมู่บ้าน จากหมู่บ้านเกษตรทั้งหมดจำนวน 76,415 หมู่บ้าน 
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยในการจัดสรรจำนวนหมู่บ้านตัวอย่างจะพิจารณาเป็นสัดส่วนจากจำนวนหมู่บ้านของแต่
ละพวก เมื่อทางส่วนกลางทำการสุ่มเลือกหมู่บ้านตัวอย่างเสร็จแล้ว จะจัดส่งบัญชีรายชื่อหมู่บ้านตัวอย่างไปให้ทาง 
สศท. เพ่ือดำเนินการสำรวจต่อไป 
 

2.4 คุ้มรวมการสำรวจครัวเรือนเกษตร 
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2562/63 ได้กำหนดคุ้มรวมของ

การสำรวจว่าต้องเป็นครัวเรือนเกษตรของประเทศไทยตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1) ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่อยู่เดียวกัน 
และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน 

2) ครัวเรือนเกษตร หมายถึง บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร 

3) การประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำ
นาเกลือสมุทร การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การทอผ้า และการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอ่ืนๆ (ยก เว้น
การทำการประมง) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริโภค หรือจำหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้  
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ลักษณะ รูปแบบและข้อกำหนด 

1 การทำนาหรือการทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 

2 การปลูกผัก หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 

3 การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือการปลูกป่าเศรษฐกิจ แบบสวนเฉพาะ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 

4 การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น แบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นต้ังแต่ 15 ต้นขึ้นไป 

5 การเล้ียงปศุสัตว์ 

6 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

7 การทำนาเกลือสมุทร 

8 การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การทอผ้า 

9 การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆ หมายความว่า การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง 
ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน 

10 การประกอบการเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  
 

การประกอบการเกษตรในปี เพาะปลู ก 2563/64 หมายถึ งกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในคาบระยะเวลาตั้ งแต่  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้  

• การปลูกพืช การเพาะปลูกพืชชนิดใดๆ ก็ตามของปีเพาะปลูก 2563/64 จะต้องเป็นพืชที่มีการเก็บ
เกี่ยวอยู่ในคาบระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่คำนึงว่าพืชนั้นจะทำการเพาะปลูกมาแต่เมื่อใด 

• การเลี้ยงสัตว์บก(ปศุสัตว์และสัตว์ปีก) จะต้องมีการเลี้ยงอยู่ในคาบระยะเวลาดังกล่าว 

• การเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  จะต้องมีการเลี้ยงหรือการเพาะเลี้ยงอยู่ในคาบ
ระยะเวลาดังกล่าว 

• การทำนาเกลือสมุทรจะต้องมีการเก็บผลผลิตเกลืออยู่ในคาบระยะเวลาดังกล่าว 
 

หมายเหตุ 

o ครัวเรือนเกษตรในคุ้มรวมการสำรวจจะต้องเป็นครัวเรือนที่ประกอบการเกษตร และคงในสิทธิ์ของ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรโดยตรง ทั้งนี้ จะไม่นับรวมครัวเรือนที่รับจ้าง
ผู้อ่ืนในการประกอบการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว เช่น รับจ้างจากบริษัทเพ่ือเลี้ยงไก่แบบพันธะสัญญา 
หรือรับจ้างแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แต่หากเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมทางการผลิตที่เป็นของ
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ตัวเอง อีกท้ังยังมีการรับจ้างจากผู้อื่นให้ผลิต จะถือว่าเป็นครัวเรือนเกษตรในคุ้มการสำรวจ (เพียงแต่รายได้
ที่เกิดจากการรับจ้างผลิตของครัวเรือนจะถือเป็นรายได้เงินสดนอกการเกษตร)  

o การประกอบการเกษตรในคุ้มรวมการสำรวจจะไม่นับรวมการทำการเกษตรเพ่ือการศึกษา การทดลอง 
การแข่งขัน การกีฬา หรือการพักผ่อนหย่อนใจ 

o ครัวเรือนเกษตรในคุ้มรวมการสำรวจอาจเป็นได้ทั้งเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เกษตรกรที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ สถาบัน หรือบริษัทห้างร้าน 

 

2.5 การออกพื้นที่และการนับจดครัวเรือนเกษตร 
จากบัญชีรายชื่อหมู่บ้านตัวอย่างที่ทางส่วนกลางส่งให้ สศท. เป็นผู้ดำเนินการต่อ เมื่อออกพ้ืนที่ ผู้สำรวจ

จะต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านตัวอย่าง เพ่ือพบผู้ให้ข้อมูล เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือผู้รู้ เพ่ือสอบถามข้อมูลในเบื้องต้น
ว่ าห มู่ บ้ า น ตั ว อ ย่ า งนั้ น ๆ  ต ร งต าม กั บ พ ว ก ที่  (Stratum) ที่ ท า งส่ ว น ก ล า ง เป็ น ผู้ แ บ่ ง ไว้ ห รื อ ไม่  
โดยมีเกณฑ์การใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรอง ดังนี้  
 

การใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรอง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ลักษณะของการใช้ที่ดินส่วนใหญ่หรือกิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือนในหมู่บ้านตัวอย่างจริง  
ไม่ตรงตามพวก (Stratum) ที่กำหนดไว้ ในส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 3 

(2) ไม่สามารถนับจดครัวเรือนเกษตรในหมู่บ้านตัวอย่างจริงได้ เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้รู้ ไม่มีผู้ใดให้ข้อมูลได้ หรือไม่มีผู้ใดทำการเกษตรในหมู่บ้านนั้นเลย 

(3) ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านนั้นได้ เนื่องจาก น้ำท่วม ทางขาด หรือมีอันตรายมาก 
 

หากไม่มีการเปลี่ยนไปใช้หมู่บ้านตัวอย่างสำรองให้ผู้สำรวจสอบถามผู้ให้ข้อมูลและนับจดจำนวนครัวเรือน
เกษตรทั้งหมดในหมู่บ้านตัวอย่างนั้นๆ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1) เป็น “ครัวเรือนเกษตร” ที่ประกอบการเกษตร ตรงตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในคุ้มรวมการสำรวจ
ครัวเรือนเกษตร (ส่วนที่ 2.4) ** โดยให้ผู้สำรวจนับจดแต่ครัวเรือนเกษตรที่ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรตรง
ตาม เกณ ฑ์ที่ กำหนด ในหน้ าที่  5  ลั กษณ ะใด ลั กษณ ะหนึ่ ง หรือหลายลักษณ ะรวมกัน  หากไม่ตรง 
จะไม่นับเป็นครัวเรือนเกษตรตามคำนิยาม 

2) เป็นครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีทะเบียนบ้านอยู่
ในหมู่บ้านตัวอย่างนี้หรือไม่ก็ตาม 

3) สถานที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรจะอยู่ที่ใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่าง 

4) ให้ผู้สำรวจนับจดครัวเรือนเกษตรทั้งหมดในหมู่บ้านตัวอย่างให้ครบถ้วน ลงใน “แบบนับจดบัญชี
รายชื่อครัวเรือนเกษตร” ซึ่งจะนับจดครัวเรือนใดก่อนหรือหลังก็ได้โดยให้ใส่หมายเลขของครัวเรือนเกษตรลงใน
สดมภ์ที่ (1) (ลำดับที่ครัวเรือนเกษตร) โดยเรียงตามลำดับ1, 2, 3, … ไปเรื่อยๆ จนครบทุกครัวเรือนในหมู่บ้านนั้นๆ 
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และให้บันทึกรายชื่อของหัวหน้าครัวเรือนเกษตร (ชื่อ-สกุล) ลงในสดมภ์ที่ (2) ถ้าผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถบอกได้ให้
ผู้สำรวจจดชื่อเล่นหรือชื่อที่ใช้เรียกกันแล้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปซึ่งอาจเป็นชื่อสามีและภรรยาควบคู่กันก็เป็นได้แต่
ทั้งนี้จะต้องทราบว่าหมายถึงครัวเรือนเกษตรรายใดในแบบนับจด  จากนั้นระบุลำดับที่ครัวเรือนเกษตรตามพวก 
(stratum) ลงในสดมภ์ที่ (3) 
 

หมายเหตุ 

o ครัวเรือนเกษตรที่ผู้สำรวจนับจดได้จะต้องเป็นครัวเรือนเกษตรที่ประกอบการเกษตรตรงตามคำนิยามใน
ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 4 และ 5 ซึ่งอาจประกอบกิจกรรมทางการเกษตรตรงหรือไม่ตรงกับพวกที่ (Stratum) 
ของหมู่บ้านที่ทางส่วนกลางแบ่งไว้ก็เป็นได้ 

o ผู้สำรวจต้องสอบถามจำนวนครัวเรือนเกษตรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตรงตามพวกที่ (Stratum) ของ
หมู่บ้าน ลงในสรุปรวมท้ายตาราง ของแบบนับจดบัญชีรายชื่อครัวเรือนเกษตร (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ผ 4) 

 

5) ท้ายสุดให้ผู้สำรวจสรุปจำนวนครัวเรือนเกษตรในหมู่บ้าน และ จำนวนครัวเรือนเกษตรตามstratum 
ท้ายแบบนับจดหน้าแรกที่จัดเตรียมให้ 
 

2.6 การสุ่มเลือกครัวเรือนเกษตรตัวอย่าง 
การสุ่มเลือกตัวอย่างขั้นที่สองเป็นการสุ่มเลือกครัวเรือนเกษตรตัวอย่างจำนวน 4 ครัวเรือน ในแต่ละหมู่บ้าน

ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่ม ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้สำรวจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามตั้งแต่การนับจดจำนวนครัวเรือนเกษตรในหมู่บ้านลงในแบบ
นับจดบัญชีรายชื่อครัวเรือนเกษตรและการสุ่มครัวเรือนเกษตรตัวอย่าง โดยการใช้ตารางเลขสุ่มอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

ในทางปฏิบัติ ผู้สำรวจจะต้องสุ่มครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 8 ราย โดยเป็น ครัวเรือนตัวอย่างจริง 
 4 ครัวเรือนแรก และครัวเรือนตัวอย่างสำรอง 4 ครัวเรือนหลัง ตามลำดับการสุ่ม เนื่องจากมีความเป็นได้ที่ผู้สำรวจ
จะไม่สามารถสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างจริง 

ดังนั้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทราบถึงวิธีปฏิบัติและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันศูนย์
ส า รส น เท ศ ก าร เก ษ ต รจึ ง มี ค ว าม จ ำ เป็ น ต้ อ งก ำห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ให้ ทุ ก  ส ศ ท . 
ทั่วประเทศได้นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้สำรวจจะต้องศึกษาและทำ
ความเข้าใจดังนี้ 

2.6.1 ลักษณะตารางเลขสุ่ม 
ตารางเลขสุ่มจะกำหนดให้หมายเลขทุกตัวมีโอกาสถูกเลือกได้เท่าๆกันประกอบด้วยจำนวนเลข 

แต่ละตัวนับจากซ้ายไปขวาจำนวน 50 หมายเลขแบ่งออกเป็นช่วงละ 5 ตัวหมายเลขแต่ละตัวนับเป็นหนึ่งหลักหรือหนึ่ง
สดมภ์ (Column)ดังนั้นตารางเลขสุ่ม จะมีจำนวนหลักหรือสดมภ์อยู่ทั้งสิ้น 50 สดมภ์ ส่วนจำนวนแถวหรือบรรทัดที่
บรรจุหมายเลขสุ่มนับจากบนลงล่างจะมีทั้งสิ้น 50 แถว (Row) 
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ตารางเลขสุ่มจะมีหมายเลขกำกับ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเป็นสดมภ์ที่เท่าไร?  
ในตอนบนจากซ้ายไปขวา (1-5, 6-10, 11-15, ..., 45-50) และแถวที่เท่าไร? ทางด้านซ้ายมือสุดจากบนลงล่าง (1, 
2, 3, 4, 5, ..., 49, 50)ตารางเลขสุ่มจะปรากฏอยู่บนกระดาษขนาด A-4 หน้าเดียวมีจำนวนหมายเลขท้ังสิ้น 2,500 ตัว 
(พิจารณาตารางเลขสุ่มที่แนบท้ายของคู่มือฉบับนี้ในภาคผนวก ผ 5)  

2.6.2 การอ่านหมายเลขในตารางเลขสุ่ม 
การอ่านในแต่ละแถวให้อ่านจากสดมภ์ซ้ายไปขวาซึ่งการจะเริ่มจากหมายเลขของสดมภ์และแถวใดนั้นจะ

ขึ้ นอยู่ กั บวิ ธี การสุ่ ม โดยให้ อ่ านไปทางขวามื อจนสิ้ นสุ ดแถวนั้ นๆแล้ วจึ งจะอ่านขึ้ นแถวใหม่ ถั ดลงมา 
และเมื่อหมดแถวก็ข้ึนแถวใหม่เช่นนี้ไปเรื่อยๆจนได้จำนวนเท่ากับที่ต้องการ 

การอ่านหมายเลขสุ่ม จะอ่านทีละสองหลัก (2 ตัว) หรือสามหลัก (3 ตัว) หรือมากกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับ
จำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดที่นับจดได้ในหมู่บ้าน 
 

จำนวนครัวเรือนเกษตรที่นับจดได้ การอ่านหมายเลขในตารางเลขสุ่ม 
01-08 ครัวเรือน - ไม่ต้องสุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่าง  

- ใช้ครัวเรือนท่ีนับจดได้ 4 ครัวเรือนแรก เป็นครัวเรือนตัวอย่างจริง 
และ 4 ครัวเรือนหลัง เป็นครัวเรือนตัวอย่างสำรอง 

09-99 ครัวเรือน อ่านทีละ 2 หลัก/ 2 ตัว 
100-999 ครัวเรือน อ่านทีละ 3 หลัก/ 3 ตัว 

 

2.6.3 วิธีการสุ่ม 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสุ่มเริ่มต้นเพ่ือหาแถวที่ (Row) และสดมภ์ที่ (Column) ที่จะใช้อ่านหาหมายเลขสุ่ม

ที่ต้องการในขั้นตอนที ่2 ต่อไป 
ขั้นตอนที ่2 เป็นการอ่านหมายเลขตามแถวที่และสดมภ์ที่ตามที่สุ่มได้จากใน ขั้นตอนที่ 1 หมายเลขสุ่มที่

อ่านได้ในขั้นตอนนี้จะเป็นหมายเลขสุ่มที่ต้องการที่จะนำไปใช้เลือกครัวเรือนเกษตรตัวอย่าง 
 

วิธีการสุ่มมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 

• การปฏิบัติงานขั้นตอนที่ 1: เริ่มสุ่มด้วยการปิดตาแล้วชี้หมายเลขในตารางเลขสุ่มแบบเดาสุ่ม
ในทางปฏิบัติควรใช้ดินสอหรือปากกาจิ้มลงไปบนตารางเลขสุ่มในส่วนใดๆก็ได้เมื่อปลายดินสอหรือปากกาจรดลง
หมายเลขอะไรให้ถือว่าหมายเลขนั้นเป็นหมายเลขที่ต้องเริ่มต้นอ่านโดยอ่านหมายเลขไปทีละคู่หรือสองหลักแต่ทั้งนี้
หมายเลขที่อ่านได้ในแต่ละคู่จะต้องไม่เกิน 50 ถ้าเกิน 50 จะต้องข้ามคู่ที่เกินไปอ่านคู่ถัดไปจนได้หมายเลขคู่แรก
ที่ไม่เกิน 50 ซึ่งจะเป็นหมายเลขแถวส่วนหมายเลขคู่ที่สองที่ไม่เกิน 50 จะเป็นหมายเลขสดมภ์ ซึ่งจะใช้ตัวเลข
สองค่านี้ในการอ่านหมายเลขสุ่มในขั้นตอนถัดไปแต่ทั้งนี้จะต้องระบุว่าหมายเลขแถวและสดมภ์ที่เริ่มต้นนั้นอยู่ใน
ตำแหน่งแถวที ่.... และสดมภ์ที่ .... (ได้มาจากแถว-สดมภ์ที่เท่าไร?) 



9 
 

• การปฏิบ ัต ิงานขั ้นตอนที ่ 2: เมื ่อได้หมายเลข  2 คู ่จากขั ้นตอนที ่ 1 นั ่นคือคู ่แรกจะเป็น
หมายเลขแถวที่ และคู่ที่สองจะเป็นหมายเลขสดมภ์ที่ สำหรับใช้ในการอ่านหมายเลขสุ่มเพ่ือนำไปใช้ในการสุ่ม
ครัวเรือนเกษตรตัวอย่างที่ต้องการต่อไป 

o การอ่านจำนวนหมายเลขที่จะใช้ในการสุ่มตัวอย่าง การจะอ่านทีละสองหลัก (2 ตัว) หรือสาม
หลัก (3 ตัว)ขึ้นอยู่กับจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดที่นับจดได้ในแต่ละหมู่บ้านหากมีจำนวนทั้งหมดอยู่ระหว่าง9-
99ครัวเรือนการอ่านหมายเลขสุ่มให้อ่านทีละ 2 ตัวหรือสองหลักเช่น 05, 16, 12, 75, … หากจำนวนทั้งหมดอยู่
ระหว่าง 100-999 ครัวเรือนการอ่านหมายเลขสุ่มให้อ่านทีละ 3 ตัวหรือสามหลักเช่น 005, 016, 102, 075, … เป็น
ต้น 

2.6.4 ตัวอย่างการสุ่มเลือกครัวเรือนเกษตร 
จากตัวอย่างแบบนับจดบัญชีรายชื่อครัวเรือนเกษตรในภาคผนวก ผ 4 จะเห็นว่าผู้สำรวจได้นับจด

ครัวเรือนเกษตรจำนวนทั้งสิ้น 36 ครัวเรือน ในหมู่บ้าน โดยที่ผู้สำรวจจะต้องสุ่มเลือกครัวเรือนเกษตรตัวอย่างจริง
และครั ว เรื อน เกษตรตั วอย่ างส ำรอง จำนวนอย่ างละ  4  ครั ว เรื อน  รวม  8  ครั ว เรื อน  ตามลำดั บ  
การสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่ม ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

• ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นสุ่มโดยการปิดตาและชี้หมายเลขแบบเดาสุ่มสมมติว่าได้หมายเลข 2 ซึ่งอยู่แถว
ที ่12 สดมภ์ที ่19 ดังนั้นต้องระบุว่าจากแถวที่ 12 สดมภ์ที ่19 

o อ่านหมายเลขที่เริ่มจากหมายเลข 2 ไปทีละคู่ คือ จะอ่านได้หมายเลข 27, 98, 31 โดยคู่แรกที่
อ่านได้คือ 27 จะเป็นแถวที่และคู่ต่อไปคือ 98 จะเป็นสดมภ์ที่ที่จะใช้อ่านค่าหมายเลขสุ่มในขั้นตอนที่ 2 แต่ตาราง
เลขสุ่มมีเพียง 50 สดมภ์เท่านั้นดังนั้นจึงให้ข้ามไปอ่านคู่ถัดไปคือ 31 นั่นคือหมายเลข 31 จะเป็นสดมภ์ที่จะใช้
อ่านค่าหมายเลขสุ่มในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 

• ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้หมายเลข 27 เป็นแถวที่และหมายเลข 31 เป็นสดมภ์ที่ดังนั้นจึงให้อ่าน
หมายเลขสุ่มซึ่งจะเริ่มจากแถวที่ 27 และสดมภ์ที่ 31 ไปทีละ2 หลัก (2 ตัว) เนื่องจากจำนวนหน่วยสุ่มหรือครัวเรือน
เกษตรที่นับจดได้ มีทั้งสิ้น 36 ราย 

o จากแถวที่ 27 สดมภ์ที่ 31 จะอ่านหมายเลขสุ่มทีละ 2 หลักเรียงตามลำดับได้ดังนี้ 02, 32, 57, 

47, 95, 09, 38, 63, 07, 11, 84, 16, 81, 80, 65, 38, 07, 08, 55, 85, 75, 12, 89, 62, 70, 59, 15, 45, 49, 
82, 18, 80, 82, 35, 76, 03, 75, 39, 81, 82, 81, 53, 14, 43, 39, 28, 35, 35, 45, 99, …… 

o ให้เลือกเฉพาะหมายเลขสุ่มที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนครัวเรือนเกษตรที่นับจดได้ในหมู่บ้าน 
(ในที่นี้ คือ 36) ดังนั้น หมายเลขสุ่มที่จะนำไปใช้เลือกครัวเรือนเกษตรตัวอย่างจริง คือ หมายเลขสุ่ม 4 ตัวแรก 
ตามลำดับ และสำหรับครัวเรือนเกษตรตัวอย่างสำรอง คือ หมายเลขสุ่ม 4 ตัวหลังตามลำดับถัดมา ดังนี้  
 

ครัวเรือนเกษตรตัวอย่างจริง ครัวเรือนที่ 2, 32, 9, 7  
ครัวเรือนเกษตรตัวอย่างสำรอง ครัวเรือนที่ 11, 16, 7 (นับซ้ำ), 8, 12 
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o ให้ผู้สำรวจใส่ ตัวอักษร “จ” ลงในสดมภ์ที่ (3) ของแบบนับจดบัญชีรายช่ือครัวเรือนเกษตร เพ่ือ

เป็นการแสดงว่าครัวเรือนที่  2, 32, 9, และ 7 เป็นครัวเรือนเกษตรตัวอย่างจริง  และใส่ตัวอักษร “ส” 
เพ่ือแสดงว่าครัวเรือนที่  11, 16, 8 และ 12 เป็นครัวเรือนเกษตรตัวอย่างสำรอง (ตามที่แสดงตัวอย่างไว้ใน
ภาคผนวก ผ 4) 

o ในการปฏิบัติงานภาคสนามให้ผู้สำรวจสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างจริงจำนวน 4 
ครัวเรือน เสียก่อนหากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างจริงได้ ให้
เปลี่ ยน ไป ใช้ ครั ว เรือนตั วอย่ างสำรองแทน โดยต้ องพิ จารณ าว่ า  การติ ดตามครัว เรือนตั วอ ย่ างจริ ง 
มีปัญหาดังนี้ 
 
 

 

การใช้ครัวเรือนตัวอย่างสำรอง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ครัวเรือนตัวอย่างนั้นไม่ได้ประกอบการเกษตรตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 5 

(2) ครัวเรือนตัวอย่างนั้นไม่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม แม้จะประกอบการเกษตรตรงตามเกณฑ์  
ที่กำหนดไว้ก็ตาม  

(3) ไม่สามารถติดตามครัวเรือนตัวอย่างนั้นได้ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่อยู่บ้านหลายวัน ย้ายไปประกอบอาชีพ
ที่อ่ืนชั่วคราว ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็นต้น  

(4) ครัวเรือนตัวอย่างนั้นตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อสัมภาษณ์ได้ด้วยรถยนต์หรือ
พาหนะอ่ืน หรือเกิดเหตุน้ำท่วม ทางขาด เป็นต้น 

(5) ในครัวเรือนตัวอย่างนั้นไม่มีผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้เลย เช่น หัวหน้าครัวเรือนไม่อยู่และสอบถามจากบุคคล
อ่ืนในครัวเรือนแล้วไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

หมายเหตุ 
การอ่านหมายเลขสุ่มจะต้องอ่านให้ได้จำนวนตัวหรือหลักเท่ากับจำนวนตัวหรือหลักของจำนวนครัวเรือน
เกษตรที่นับจดได้ทั้งหมดในแต่ละหมู่บ้านเช่นมีจำนวนครัวเรือนที่นับจดได้ทั้งหมด 44 ราย (เป็นหลักสิบ 
อยู่ระหว่าง 1-99 ครัวเรือน) ซึ่งมีเลข 2 ตัว/2 หลักก็ให้อ่านหมายเลขสุ่มทีละ 2 ตัว/2 หลัก ถ้ามีจำนวน
ครัวเรือนที่นับจดได้ทั้งหมด 128 ราย(เป็นหลักร้อยอยู่ระหว่าง 100-999 ครัวเรือน) ซึ่งมีเลข 3 ตัว/3 หลัก 
ก็ให้อ่านหมายเลขสุ่มทีละ 3 ตัว/3 หลักแต่ทั้งนี้หมายเลขสุ่มที่อ่านได้แต่ละตัวถ้าเกินจำนวนครัวเรือนเกษตร   
ที่นับจดได้ทั้งหมด ก็ให้ข้ามค่าหมายเลขสุ่มนั้นไปให้ใช้เฉพาะค่าหมายเลขสุ่มที่ไม่เกินจำนวนดังกล่าว และถ้า
หากซ้ำให้ใช้ค่าท่ีสุ่มได้ครั้งแรกเท่านั้น 
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2.7 การประมาณค่าสถิติ 
เป็นการประมาณค่าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ โดยนำมาประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติตามแบบแผนการเลือก

ตัวอย่างแบบแบ่งเป็นพวกสองขั้นตอนด้วยการประมาณค่าลักษณะที่ทำการศึกษาแบบเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวน
ครัวเรือนเกษตรทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
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กำหนดให ้

 Y  คือ ค่าเฉลี่ยของลักษณะที่ศึกษา 

 Ŷ  คือ ค่าประมาณยอดรวมของลักษณะที่ศึกษา 

 M̂  คือ ค่าประมาณของจำนวนครัวเรือนเกษตรที่ศึกษา 
 L  คือ จำนวนพวก (Stratum), L  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 h  คือ พวกท่ี, h  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 hN  คือ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพวกท่ี h  

 hn  คือ จำนวนหมู่บ้านตัวอย่างในพวกท่ี h  

 i  คือ หมู่บ้านตัวอย่างที่,i = 1, 2, 3, …, hn  

 hiM  คือ จำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดของหมู่บ้านตัวอย่างที่ i  ในพวกท่ี h  

 him  คือ จำนวนครัวเรือนเกษตรตัวอย่างของหมู่บ้านตัวอย่างที่ i  ในพวกท่ี h  

 hijY  คือ ค่าลักษณะที่ศึกษาของครัวเรือนเกษตรตัวอย่างที่ j หมู่บ้านตัวอย่างที่ i  ในพวกท่ี h  

 j  คือ ครัวเรือนเกษตรตัวอย่างที่, j = 1, 2, 3, …, him   
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บทที่ 3 
การสำรวจภาคสนาม 

 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการสำรวจได้แก่ 

1) คู่มือการสำรวจผู้สำรวจจะต้องมีไว้ใช้อ้างอิงและทบทวน เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจาก
รายละเอียดในคู่มือการสำรวจจะบอกถึงวัตถุประสงค์ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินการ นิยามการสำรวจการ
สอบถามและการกรอกข้อมูล ปัญหาและแนวทางแก้ไข และอ่ืนๆ  

2) บัญชีรายชื่อหมู่บ้านตัวอย่าง เพ่ือจะได้ทราบว่าจะไปปฏิบัติงานที่หมู่บ้านใดและในแต่ละหมู่บ้าน
จัดเป็นหมู่บ้านในพวกที่หรือ Stratum ใด  

3) แบบนับจดครัวเรือนเกษตรในหมู่ บ้ านตัวอย่ างในแต่ละหมู่บ้ านตั วอย่ างจะต้องใช้ แบบนับจด 
ครัวเรือนเกษตรจำนวน 1 ชุด จำนวนแผ่นที่จะใช้ขึ้นอยู่กับว่ามีจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดที่ต้องนับจดในหมู่บ้าน
มากหรือน้อยเพียงใด 

4) ตารางเลขสุ่ม ใช้เพ่ือการสุ่มเลือกครัวเรือนเกษตรตัวอย่าง จำนวน 4 ครัวเรือน ในแต่ละหมู่บ้านซึ่ง
เป็นตารางเลขสุ่ม 

5) แบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ให้ผู้สำรวจใช้แบบสอบถาม 1 ชุด 
ต่อ 1ครัวเรือนตัวอย่างเพ่ือกรอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรหากในหมวดใดมีจำนวนหน้าไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องบันทึกมาก ให้ผู้สำรวจนำแบบเปล่ามาบันทึกเพ่ิมเติม (เฉพาะหน้าที่ไม่พอ) และสอดแทรกเย็บติด
เข้ากับชุดแบบสอบถาม 

6) บัญชีส่งแบบสอบถามผู้สำรวจจะต้องรวบรวมแบบสอบถามที่สำรวจแล้วของทุกครัวเรือนตัวอย่าง
และบัญชีนับจดในแต่ละหมู่บ้านตัวอย่างใส่ซองไว้ และจัดทำสรุปในบัญชีส่งแบบสำรวจเพ่ือส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบ
รวบรวมไปดำเนินการต่อ 

7) บัตรประจำตัวของผู้สำรวจ หมายรวมถึงบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหน่วยงาน
ออกให้ไว้เพ่ือใช้แสดงตัวต่อผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรผู้ถูกสำรวจเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ทราบว่าชื่ออะไรเป็นใคร มา
จากหน่วยงานใด และจะมาขอความร่วมมือในเรื่องใด 

8) แผนที่เส้นทาง เพ่ือใช้วางแผนการเดินทางไปหมู่บ้านตัวอย่าง 

9) รายชื่อหน่วยงานที่จะติดต่อประสานงานซึ่งจะระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12 และศูนย์สารสนเทศการเกษตรไว้ท้ายแบบสำรวจ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน หาก
เกิดข้อสงสัยหรือปัญหา  
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3.2 ขั้นตอนการสำรวจ 

1) เดินทางไปยังหมู่บ้านตัวอย่าง 

2) พบผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือผู้รู้ ในหมู่บ้าน  

3) แสดงตน พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสำรวจและขอความร่วมมือ 

4) นับจดครัวเรือนเกษตรทั้งหมดในหมู่บ้านตัวอย่างเฉพาะครัวเรือนเกษตรที่ประกอบกิจกรรม
ทางการเกษตรตรงตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในคุ้มรวมการสำรวจครัวเรือนเกษตร 

5) สุ่มเลือกครัวเรือนเกษตรตัวอย่างจริงและครัวเรือนเกษตรตัวอย่างสำรองจำนวนอย่างละ  
4 ครัวเรือน โดยใช้ตารางเลขสุ่ม  

6) พบครัวเรือนเกษตรตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการสอบถามข้อมูล 

7) สัมภาษณ์และกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถาม 

8) เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ กล่าวคำขอบคุณเกษตรกรและผู้ให้ความร่วมมือ 

9) ก่อนจะออกจากหมู่บ้านตัวอย่างให้ตรวจสอบความถูกต้อง ความสัมพันธ์แนบนัยของข้อมูล
เบื้องต้นในทุกแบบสอบถาม หากสงสัยจะได้สอบถามครัวเรือนตัวอย่างซ้ำ 

10)  นำส่งแบบสอบถามพร้อมบัญชีส่งแบบสอบถามให้กับผู้ควบคุมการสำรวจและให้ทำสำเนาการ
จัดส่งไว้ด้วย 
 

3.3 การควบคุมคุณภาพข้อมูล 
จะมีผู้ควบคุมการสำรวจ คอยติดตามดูแล แนะนำ และตรวจสอบ ว่าผู้สำรวจภาคสนามดำเนินการ  

ได้อย่างถูกต้องตามวิธีที่กำหนดหรือไม่ เข้าใจนิยามถูกต้องหรือไม่ ไปสำรวจสอบถามเกษตรกรจริงหรือไม่ สอบถาม
ข้ อมู ล ได้ ต ร งต าม หั วข้ อ และนิ ย ามห รื อ ไม่  ก รอกข้ อมู ล ถู ก ต้ อ งห รื อ ไม่  แ ละผู้ ค วบ คุ ม ก ารส ำรวจ 
ยังจะต้องสุ่มสำรวจซ้ำเป็นบางหมู่บ้านบางครัวเรือนเพ่ือจะได้ทราบประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นในการสำรวจ  
เพ่ือจะได้แก้ไขได้ทันเวลา อีกทั้งข้อมูลที่สำรวจซ้ำยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปอีก
ด้วย 
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บทที่ 4 
แบบสอบถามและคำนิยาม 

 
4.1 แบบสอบถาม 

แบบสอบถามมีข้อคำถามรวมทั้งสิ้น 11 หมวด โดยในแต่ละหมวดจะใช้ตัวเลขแสดงข้อคำถามหลัก เพ่ือให้
ค้นหาได้สะดวก เนื่องจากมีรายละเอียดข้อสอบถามค่อนข้างมากและอาจทำให้ผู้สำรวจเกิดความสับสนจนไม่ทราบ
ความต้องการที่แท้จริงของการสำรวจนี้ จึงสรุปประเด็นสำคัญไว้ดังนี้ 

1) หน้าปก  
1.1) จังหวัดอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ลงรหัสตามท่ีศูนย์สารสนเทศการเกษตรกำหนด 
1.2) พวกท่ี การจัดหมู่บ้านตัวอย่างตามพวกท่ี (Stratum) 1-7 
1.3) ชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่อไป 
1.4) ชื่อผู้ให้ข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ข้อมูล และ ความสัมพันธ์กับหัวหน้า

ครัวเรือนโดยเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน รู้และเข้าใจในการทำการเกษตร รวมถึง
เรื่องรายได-้รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน และเรื่องอ่ืนๆภายในครัวเรือนเป็นอย่างดี 

1.5) เบอร์โทรศัพท์ของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือสะดวกในการติดต่อและเป็นเครือข่ายในการให้ข้อมูลต่อไป 
1.6) ตัวอย่างที่ ครัวเรือนตัวอย่างที่เท่าไรของหมู่บ้านตัวอย่างนั้นๆ 
1.7) การข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพ่ือระบุว่ามีผู้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ 
1.8) การจำแนกครัวเรือนเกษตรว่าอยู่ใน/นอกเขตชลประทาน โดยคำนึงถึงที่ดินที่ครัวเรือนทำ

การเกษตรว่าอยู่ในเขตดังกล่าวหรือไม่ถ้ามีที่ดิน ตั้งแต่ 1 แปลง ขึ้นไปอยู่ในเขต ให้ถือว่าครัวเรือนนั้นอยู่ในเขต แต่ถ้า
หากไม่มีที่ดินแปลงใดอยู่ในเขตเลยให้ถือว่าครัวเรือนนั้นอยู่นอกเขต 

1.9) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือนโยบายภาครัฐ ได้แก่ ศพก. แปลงใหญ่ ระบบส่ง/กระจายน้ำ 
แผนผลิตข้าวครบวงจร Zoning by Agri-Map ธนาคารสินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์/GAP 
และ เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 

2) หมวดที่ 1: การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเด็น: ศึกษาลักษณะการถือครองที่ดิน ของที่ดินทุกแปลงของเกษตรกร ซึ่งอาจใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบกิจกรรมการเกษตร ทั้งที่เป็นของตนเอง ที่เช่าผู้อ่ืน และที่ได้ทำฟรี โดยหมายรวมถึงที่ดินแปลงที่ครัวเรือน
เกษตรถือครองสิทธิ์ทำกินแต่ไม่ได้ทำประโยชน์เองและไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้อ่ืนทำประโยชน์เช่นกัน (ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์) 
และท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตรของครัวเรือน 

3) หมวดที่ 2: การปลูกพืชและการกระจายผลผลิตทางพืช 
ประเด็น: ศึกษาว่าในหนึ่งรอบปีครัวเรือนเกษตรมีผลผลิตทางพืชแต่ละชนิดทั้งที่ได้รับจากการผลิตเอง

และที่ได้รับมาฟรีจากที่อ่ืนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเท่าใดแล้วจำนวนดังกล่าวถูกขายไปในปริมาณเท่าใดราคาขายต่อ
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หน่วยเป็นเท่าใด มีมูลค่ารวมเท่าใดและส่วนใหญ่มีลักษณะการขายอย่างไรนอกจากผลผลิตที่ถูกขายไปแล้ว ผลผลิต
ที่มียังถูกแบ่งไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่น จ่ายเป็นค่าเช่า ใช้หนี้ให้แก่ผู้อ่ืน ใช้เลี้ยงสัตว์ ใช้บริโภคในครัวเรือน ใช้
เพ่ือแปรรูปให้ฟรีแก่ผู้อ่ืน ทำพันธุ์ หรือเก็บไว้เพื่อเป็นสต๊อกในปีถัดไปอีกเท่าใด 

4) หมวดที่ 3: การเลี้ยงสัตว์และการกระจายผลผลิตทางสัตว์ 
ประเด็น:ศึกษาว่าในหนึ่งรอบปีครัวเรือนเกษตรมีผลผลิตทางสัตว์แต่ละชนิด  (ปศุสัตว์ และการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ทั้งหมดเท่าใด ทั้งที่ผลิตได้เอง/ที่เกิดใหม่ ที่ได้รับมาฟรีจากที่อ่ืน และที่ซื้อมาเพ่ิมและผลผลิตทาง
สัตว์ดังกล่าวถูกขายและกระจายไปในทางช่องทางใดบ้างและมีคงเหลือ ณ ปลายปีอยู่เท่าใด 

5) หมวดที่ 4: รายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืช 
ประเด็น:ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดทั้งหมดที่จ่ายจริงในการผลิตผลผลิตทางพืช ทั้งในส่วนของค่าจ้าง

แ ร ง ง าน แ ล ะ ค่ า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ท า งก า ร เก ษ ต ร ต่ า งๆ  ร ว ม ทั้ ง  ศึ ก ษ า อั ต ร าค่ า จ้ า งแ ร ง ง า น แ ล ะ  
ชนิดของแรงงานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการผลิต เพ่ือวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการผลิตผลผลิตทางพืชแต่ละชนิด
ต่อไป 

6) หมวดที่ 5: รายจ่ายเงินสดเกษตรทางสัตว์  
ประเด็น:มีแนวทางการศึกษาเช่นเดียวกับรายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืชเพียงแต่แยกศึกษาเฉพาะ

ผลผลิตทางสัตว์ซึ่งก็คือ การเลี้ยงปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

7) หมวดที่ 6: รายได้เงินสดจากการเกษตรอื่นๆ และนอกการเกษตร  
ประเด็น:ศึกษาว่านอกจากครัวเรือนเกษตรจะมีรายได้เงินสดที่ได้จากการผลิตผลผลิตทางพืชและสัตว์ที่ลงใน

หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ตามลำดับแล้วครัวเรือนเกษตรหรือสมาชิกในครัวเรือนยังมีรายได้เงินสดจากช่องทางอื่น
เท่าใดทั้งรายได้จากการเกษตรอื่นๆ และรายได้นอกการเกษตร 

8) หมวดที่ 7: รายจ่ายเงินสดเกษตรในฟาร์ม และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ประเด็น:ศึกษาว่านอกจากครัวเรือนเกษตรจะมีรายจ่ายเงินสดที่ใช้ในการผลิตผลผลิตทางพืชและสัตว์ที่ลงใน

หมวดที่4 และหมวดที่ 5 ตามลำดับแล้ว ครัวเรือนเกษตรหรือสมาชิกในครัวเรือนยังมีรายจ่ายทางการเกษตรที่เป็นเงิน
สดในช่องทางอ่ืนเท่าใด  และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 

9) หมวดที่ 8: ภาวะหนี้สิน สินเชื่อ และการชำระคืนของครัวเรือนเกษตร 
ประเด็น:ศึกษาว่าครัวเรือนเกษตรมีจำนวนหนี้สินอยู่เท่าไร ณ ต้นปีเพาะปลูก (1 เมษายน 2563) กู้ยืม

มาจากแหล่งใดบ้างกู้ยืมมาด้วยวัตถุประสงค์ใด และในระหว่างปีเพาะปลูก ครัวเรือนได้กู้ยืมเพ่ิมเติมหรือได้ชำระหนี้
คืนหรือไม่อย่างไรและ ณ สิ้นปีเพาะปลูก (31 มีนาคม 2564) ครัวเรือนยังคงมีหนี้สินค้างชำระอยู่หรือไม่เท่าใด 

10) หมวดที่ 9: ทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร 
ประเด็น:ศึกษาว่าครัวเรือนเกษตรมีมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครองทั้งหมดเท่าใด โดยวัดจากมูลค่าทรัพย์สิน 

ณ สิ้นปีเพาะปลูก (31 มีนาคม 2564) รวมถึงจำนวนเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ครัวเรือนเกษตรครอบครอง 
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11) หมวดที่ 10: ข้อมูลส่วนบุคคล การเคลื่อนย้ายและการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน
เกษตร 

ประเด็น: ศึกษาจำนวนประชากรและแรงงานที่มีอยู่ในภาคเกษตร ข้อมูลส่วนบุคคลการเคลื่อนย้ายแรงงาน
แ ล ะก า รป ระ ก อ บ อ าชี พ ข อ งส ม าชิ ก ใน ค รั ว เรื อ น เก ษ ต รแ ต่ ล ะ ค น ศึ ก ษ าจ าก ส ม าชิ ก ทั้ งที่ มี  
และไม่มีรายชื่ออยู่ในสำมะโนครัว/ทะเบียนบ้านของครัวเรือนเกษตรโดยที่สมาชิกคนดังกล่าวอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ใน
ครัวเรือนตลอดช่วงปีเพาะปลูกก็ได้อาจมีการย้ายเข้าหรือย้ายออกจากครัวเรือนระหว่างปีเพาะปลูกก็ได้โดยให้ยึด
การอาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือนและการมีภาระผูกพันร่วมกันกับครัวเรือนเป็นสำคัญ และให้ยึดเจตนาที่แท้จริงของ
สมาชิกเป็นสำคัญ 

12) หมวดที่ 11: แบบสอบถามทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู้สึก และการประเมินเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต ปี 2564 

ประเด็น: ศึกษาแนวโน้มสถานภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของครัวเรือนเกษตรเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานเรื่อง “ความผาสุกของเกษตรกร” 
 

4.2 คำนิยามสำหรับการกรอกแบบสอบถาม 
การกรอกแบบสอบถามจะแบ่งการอธิบายคำนิยามตามหมวดของแบบสอบถามที่แบ่งเป็น 11 หมวด ถ้าคำ

นิยามใด ได้อธิบายความหมายแล้วในหมวดต้น จะไม่อธิบายซ้ำในหมวดถัดไป 
 

 

หมวดที ่1: การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) ผืนที่ หมายถึง พ้ืนที่ดินที่ครัวเรือนเกษตรถือครองอยู่โดยจะถูกแบ่งออกเป็นผืนๆ ตามลักษณะการถือ
ครอง เช่น ที่เป็นของตนเอง ที่เช่าผู้อ่ืนหรือที่ได้ทำฟรี เป็นต้นนอกจากพ้ืนที่ดินจะถูกแบ่งออกเป็นผืนตามลักษณะของการ
ถื อครองแล้ ว เส้ นแบ่ งทางธรรมชาติ ยั งถื อ เป็ นตั วแบ่ งพ้ื นที่ ดิ นออก เป็ นผื นๆ  อี ก เช่ นกั น  ซึ่ งได้ แก่   
ถนนถาวร คลอง ลำธาร รวมถึงคลองชลประทานสายใหญ่ด้วย แต่ไม่รวมถึงคลองส่งน้ำไส้ไก่ 

2) แปลงที่ หมายถึง พ้ืนที่ดินที่ครัวเรือนเกษตรถือครองอยู่โดยจะถูกแบ่งออกเป็นแปลงๆ ตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ได้ แก่  พ้ื นที่ ดิ นที่ ใช้ปลู กพื ชชนิ ดเดี ยวกันหรือใช้ทำประโยชน์ ในกิจกรรมเดี ยวกัน ตลอด 
ซึ่งถ้ามเีส้นแบ่งทางธรรมชาติเช่น ถนน คลอง ลำธาร มาขวางก้ัน แม้จะปลูกพืช/ทำกิจกรรมชนิดเดียวกันก็ตามก็ให้ถือ
ว่าเป็นที่ดินคนละแปลงกัน ดังนั้นในผืนที่ดินหนึ่งจะเกิดแปลงที่ดินได้หลายแปลง 

3) เนื้อที่ถือครอง (ไร่) หมายถึงเนื้อที่รวมของที่ดินทุกผืน/ทุกแปลงที่ครัวเรือนเกษตรถือครองอยู่และใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรแต่ละประเภท ซึ่งอาจจะเป็นของตนเองหรือของผู้อ่ืนก็ได้ โดยที่อาจจะดำเนินกิจการเองหรือให้ผู้อ่ืน
ดำเนินงานหรือดูแลแทนก็ได้ 

4) การถือครองที่ดิน (1-5) หมายถึง การเข้าไปทำประโยชน์บนผืนที่ดินนั้น โดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ที่
แท้จริงของพ้ืนที่ดินนั้นๆว่าจะเป็นของใครก็ตามโดยสามารถแยกลักษณะของการถือครองที่ดินออกเป็นที่เป็นของ
ตนเอง ที่เช่าผู้อ่ืน และท่ีได้ทำฟรี ได้แก่ 
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4.1) ที่เป็นของตนเอง/ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของ ประกอบด้วย 

4.1.1) โฉนด (น.ส.4) หมายถึง หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่รับรองถูกต้องตาม 
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งยังคงประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 

4.1.2) น.ส.3/น.ส.3ก. หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งสามารถนำไปใช้ใน
การทำนิติกรรมต่างๆ ได้ เช่น การจำนอง ขายฝาก โอน เป็นต้น แต่ต้องรอประกาศภายใน  30 วันสำหรับ น.ส.3 
และไม่ต้องรอประกาศสำหรับ น.ส.3ก. 

4.1.3) ส.ค.1 หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์การครอบครองที่ดินมือเปล่าที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้แจ้ง
ก ารค รอบ ครอ งต ามม าต รา 5  แห่ ง  พ .ร .บ . ให้ ใช้ ป ระม วล กฎ ห ม ายที่ ดิ น  พ .ศ . 2497  ซึ่ งท ำ ให้  
ผู้ครอบครองมีโอกาสที่จะได้รับโฉนด หรือ น.ส. 3 จากทางราชการต่อไป 

4.1.4) ใบจอง (น.ส.2) หมายถึง หนังสือที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินชั่วคราวแต่
ทั้งนี้จะต้องมีการทำประโยชน์ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ได้รับใบจอง 

4.1.5) ใบไต่สวน (น.ส.5) หมายถึง หนังสือแสดงการสอบสวนเพ่ือออกโฉนดที่ดินถ้าที่ดินแปลงนั้นมี
การทำระวางแผนที่แล้ว แต่ถ้ายังไม่มีการทำระวางแผนที่ทางราชการจะออกให้เป็น น.ส. 3 แทน 

4.1.6) ใบเหยียบย่ำ หมายถึง เอกสารที่ออกตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการออกโฉนดที่ดินฉบับเก่าที่
ให้บุคคลเข้าครอบครองบุกเบิกเพ่ือทำประโยชน์ในที่ดินตามข้ันตอนของกฎหมายและมีสิทธิ์ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์
ต่อไป 

4.2) ที่มีสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ แต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของ ประกอบด้วย 
4.2.1) น.ค.3 หมายถึง หนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์  

ซึ่งผู้ถือครองมีสิทธิ์ครอบครองแต่จะไม่มีกรรมสิทธิ์เว้นแต่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง  ๆแล้วเท่านั้น 
4.2.2) ส.ท.ก. หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งออกโดยกรมป่า

ไม้ ที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือที่ให้เข้าทำประโยชน์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ท่ีเรียกว่า ก.ส.น. อีกด้วย 

4.2.3) ภ.บ.ท.5,6 หมายถึง ใบเสร็จเสียภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งเป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้มีชื่อใน
ใบเสร็จเป็นผู้เสียเงินบำรุงท้องที่เท่านั้น มิใช่สิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน 

4.2.4) ส.ป.ก.4-01 หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือใช้ทำ
เกษตรกรรม ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่ออกให้โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) โดยที่เกษตรกรมีสิทธิ์นำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือในโครงการของรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้เอกสารสิทธิ์เป็นประกันแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำไปขาย 
จำหน่ายหรือยกให้ผู้อ่ืน เว้นแต่จะตกทอดให้ลูกหลานโดยตรงเพื่อทำการเกษตรเท่านั้น 

4.2.5) อยู่ในเขต ส.ป.ก. หมายถึง ที่ดินที่ครัวเรือนเกษตรเข้าไปครอบครองและทำประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งยังไม่มีหรือยังไม่ได้รับหนังสือเอกสารสิทธิ์ในการทำประโยชน์เพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งออกให้โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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4.3) ที่เช่าผู้อ่ืน หมายถึง ที่ดินที่ครัวเรือนเกษตรเข้าไปทำประโยชน์โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของ
ที่ดิน ซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสด เงินเชื่อ ผลผลิต หรืออ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ตามแต่ที่จะตกลงหรือ
ทำสัญญากับเจ้าของที่ดิน 

4.4) ที่ได้ทำฟรี หมายถึง ที่ดินที่ครัวเรือนเกษตรเข้าไปครอบครองและทำประโยชน์ โดยไม่มีกรรมสิทธิ์
และไม่ได้จ่ายค่าเช่า เช่น ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ ที่สาธารณะ ที่ดินที่บุคคลอ่ืนอนุญาตให้ทำประโยชน์ได้โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าตอบแทนใดๆเป็นต้น 

4.5) ที่รับจำนอง ที่รับขายฝากผู้อ่ืน หมายถึง ที่ของผู้อ่ืนที่ครัวเรือนรับจำนอง หรือรับขายฝาก โดยนำมาใช้
ประโยชน์ของครัวเรือน 

4.6) อ่ืนๆ(ระบุ) หมายถึง การถือครองแบบอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากข้อที่ 4.1) ถึง 4.5) 

5) การจำนอง/ขายฝาก (1-3) 

5.1) การจำนอง และการขายฝากผู้อื่น 

5.1.1) จำนองผู้อ่ืน หมายถึง ที่ดินที่นำไปค้ำประกันเงินกู้หรืออย่างอ่ืน แต่ยังคงมีสิทธิ์ในที่ดิน
แปลงนั้นและยังสามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นได้อยู่หรือถ้าหากไม่ได้ทำก็มิได้ให้ผู้อ่ืนเข้าไปทำประโยชน์ใดๆ 

5.1.2) ขายฝากผู้ อ่ืน หมายถึง ที่ดินที่นำไปขายฝากผู้ อ่ืน แต่ยังคงถือครองและเข้าไปทำ
ประโยชน์ได้อยู่โดยอาจจะเสียค่าเช่าหรือไม่เสียก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นซึ่งยังคงมีสิทธิ์ซื้อคืนในภายหลังตาม
ระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 

5.2) การรับจำนอง และการรับขายฝากผู้อื่น 

5.2.1) รับจำนองผู้อ่ืนหมายถึง ที่ดินที่ผู้อ่ืนนำมาจำนองไว้กับครัวเรือนเกษตร และครัวเรือน
เกษตรประกอบการเกษตรบนผืนที่ดินนั้นๆ 

5.2.2) รับขายฝากผู้อ่ืน หมายถึง ที่ดินที่ผู้อ่ืนนำมาขายฝากไว้กับครัวเรือนเกษตรและครัวเรือน
เกษตรประกอบการเกษตรบนผืนที่ดินนั้นๆ 

5.3) ไม่มีการจำนอง/ขายฝาก หมายถึง ที่ดินที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อที่ 5.1 และ 5.2 

6)     การใช้ประโยชน์ที่ดิน (1-15) หมายถึง ลักษณะของการนำที่ดินไปใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่ง
จะพิจารณาตามลักษณะการใช้ประโยชน์ประจำของผืนที่ดินนั้นๆตามเกณฑ์ และแบ่งประเภท ดังนี้ 

6.1) ที่นา หมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างและบางส่วนที่อยู่ในที่
นา(ถ้ามี)เช่นคันนาจอมปลวกไม้พุ่มและไม้ยืนต้นที่ปลูกกระจายอยู่ในที่นาเป็นต้น และยังหมายรวมถึงที่นาที่ถูกนำไป
ปลูกพืชอ่ืน หลังฤดูการปลูกข้าวด้วย  

6.2) ที่พืชไร่ หมายถึง ที่ดินที่น้ำไม่ท่วมขังส่วนใหญ่เป็นที่ดอนมักใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่เช่นข้าวโพด
อ้อย มันสำปะหลังฝ้ายปอข้าวไร่ถั่วต่างๆเป็นต้นโดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างและเนื้อที่ปลูกข้าวไร่ด้วย (ถ้ามี)  

6.3) ที่สวนไม้ผล และไม้ยืนต้น 
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 6.3.1) ที่สวนไม้ผลหมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการปลูกไม้ผลเช่นลำไยลิ้นจี่ทุเรียนส้มเงาะมะพร้าวเป็น
ต้น โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างและเนื้อที่ร่องสวนเข้าไปด้วย (ถ้ามี) 
 6.3.2) ที่ไม้ยืนต้นหมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพาราเป็นต้นโดยให้
รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างเข้าไปด้วย (ถ้ามี) 

6.4) ที่สวนผัก/สมุนไพร หมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการปลูกพืชผัก เช่น ผักชี พริก ผักกาด แตงกวา เป็นต้นโดย
ให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างและเนื้อที่ร่องสวนเข้าไปด้วย (ถ้ามี) 

6.5) ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ หมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ 
จำปี มะลิ เป็นต้น โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างและเนื้อที่ร่องสวนเข้าไปด้วย (ถ้ามี) 

6.6) ที่เลี้ยงปศุสัตว์ หมายถึง ที่ดินที่จัดสร้างขึ้นเพ่ือเป็นโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์บก เช่น คอกวัว
คอกหมู โรงเรือนเลี้ยงไก่หรือเป็ด เป็นต้น 

6.7) ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมายถึง ที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นที่เลี้ยงสัตว์ถาวรหรือที่ดินประเภทอ่ืนๆ ซึ่ง
ได้ปล่อยทิ้งไว้จนเป็นลักษณะของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มานานติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป รวมถึงที่ใช้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ 

6.8) ที่เพาะเลี้ยงประมง หมายถึง บ่อปลา บ่อกุ้ง หรือกระชังสัตว์น้ำใดๆที่จัดสร้างขึ้น รวมถึงโรงเรือน
เพ่ือการดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจเป็นประมงน้ำจืดประมงน้ำกร่อยหรือประมงเพาะเลี้ยงในทะเลก็ได้ 

6.9) ที่ทำฟาร์มผสม/เกษตรผสมผสาน หมายถึง ที่ดินที่ใช้ประกอบกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร
หลายๆ ชนิดในพ้ืนที่เดียวกันทั้งที่เกื้อกูลกันหรือไม่เกื้อกูลกันก็ได้เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงไก่คร่อมบน
บ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น 

6.10) ที่อยู่อาศัย หมายถึง ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนสำหรับพักอาศัย รวมถึงโรงเรือน คอกสัตว์ ยุ้ง
ฉาง ลานบ้าน ในบริเวณท่ีอยู่อาศัยด้วย 

6.11) ที่รกร้างว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินซึ่งไม่เคยใช้ทำประโยชน์มาก่อนหรือเคยใช้ทำประโยชน์มา
ก่อนแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

6.12) ที่ห้วย/หนอง/บึง/สระ (ที่ถือครอง) หมายถึง ที่บ่อน้ำ หนองน้ำ สระน้ำ ที่ถือครองในผืนที่ดิน
ซึ่งอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการก่อสร้างขึ้นมาก็ได้ 

6.13) ที่ป่าถือครอง หมายถึง ที่ดินในที่ถือครองซึ่งมีต้นไม้ที่ปลูกเองหรือขึ้นตามธรรมชาติและเป็นไม้ยืน
ต้นที่มีไว้ใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ เช่น กันลมเป็นเงาบังร่มให้กับพืชอ่ืนๆหรือใช้ทำฟืน/เผาถ่าน รวมถึงสวนป่าเศรษฐกิจ
ที่ปลูกเอง เช่น สวนสัก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา สะเดาช้าง เป็นต้น และยังรวมถึงสวนป่าที่ปลูกตามโครงการปลูก
ป่าของรัฐหรือป่าสงวนฯ ด้วย 

6.14) ที่ดินนอกการเกษตร/ที่ดินสำหรับสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 
6.15) ที่ให้ผู้อ่ืนเช่าทำประโยชน์ /ให้ทำฟรี ทั้งในและนอกการเกษตร 

 

อนึ่งลักษณะการใช้ที่ดินประจำของผืนที่ดินแต่ละประเภทให้พิจารณาจากเจตนาการใช้ที่ดินนั้นๆ และ
ระยะเวลาในการทำประโยชน์ ซึ่งกำหนดไว้เป็นเวลา 5 ปี ยกเว้นแต่ในบางลักษณะที่ที่ดินได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นการถาวร 
ซึ่ งยากแก่ การที่ จะเปลี่ ยนแปลงให้ กลั บมาอยู่ ในลั กษณ ะเดิ ม ได้ อี ก  เช่ น  การเปลี่ ยนจากที่ น าเป็ น 
ที่สวนไม้ผล/ไม้ยืนต้นโดยให้บันทึกข้อมูลตามข้อเท็จจริงในขณะนั้นเช่น 
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o ผืนที่ดินเป็นที่นาประจำทุกปีและมีกระทงนาชัดเจน แสดงว่าเจตนาในการใช้ผืนที่ดินดังกล่าวเป็นที่นา แม้ว่า     
ผู้ถือครองจะเปลี่ยนไปปลูกพืชไร่อื่นๆในบางปีก็ตาม 

o ผืนที่ดินเป็นที่นาประจำทุกปี แต่เพราะฝนแล้งหรือเพราะสาเหตุอ่ืน ผู้ถือครองจึงได้ปล่อยว่างไว้  โดย
ไม่ได้ปลูกพืชอ่ืน ถ้าเป็นระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี ให้ยังถือว่าเป็นที่นา หรือถ้าเกินกว่า 5 ปี ให้ถือว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
แต่ถ้าในช่วงระหว่าง 5 ปีนี้ ได้เปลี่ยนการใช้ประโยชน์เป็นทุ่งหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ก็ให้ถือว่าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

o ผืนที่ดินเดิมเป็นที่ป่า แต่มีการหักล้างถางป่าเข้าถือครองเพ่ือการปลูกพืชและเพ่ิงทำการเพาะปลูกใน
ระยะเวลาไม่ถึง 5 ปีโดยมีเจตนาต้องการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ ก็ให้ถือว่าเป็นที่พืชไร่ 

o ในกรณีที่ผืนที่ดินเป็นที่นา ที่พืชไร่ ที่สวนไม้ผล ที่ไม้ยืนต้น ที่สวนผัก ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ  ที่ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ ที่ทำฟาร์มผสม/ผสมผสานหรือที่รกร้างว่างเปล่า แต่ไม่หมดทั้งผืน โดยมีบางส่วนที่ไม่
สามารถใช้ประโยชน์อ่ืนได้ เช่นเป็นก้อนหินขนาดใหญ่หรือที่หินโผล่ให้แยกเนื้อท่ีที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ออกเป็น
ที่อ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ การสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินในหมวดที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะเนื้อที่ที่ครัวเรือนเกษตรถือครอง
อยู่ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงเนื้อที่ทางการเกษตรที่ปรากฏอยู่ในหมวดที่ 2 
หรือหมวดที่ 9 ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 

7)  การชลประทาน (1-2) หมายถึง การที่ที่ดินผืนหรือแปลงนั้นๆ ได้รับประโยชน์จากน้ำชลประทาน 
ซึ่งได้รับน้ำจากคลองส่งน้ำ คลองชลประทาน คลองไส้ไก่ เหมืองฝาย บ่อน้ำ ฯลฯ ถ้าผืนที่ดินใดมีการผ่านของคลอง
ช ล ป ร ะ ท า น ห รื อ แ ห ล่ ง น้ ำ ช ล ป ร ะ ท า น  แ ต่ มิ ได้ รั บ ป ร ะ โย ช น์ จ า ก น้ ำ ช ล ป ร ะ ท า น ดั ง ก ล่ า ว  
ให้ถือว่าที่ดินผืนนั้นไม่ได้รับน้ำชลประทาน 

7.1) ในเขตชลประทาน หมายถึง อาณาบริเวณหรือพ้ืนที่ที่ถูกพัฒนาหรือจัดการให้มีการใช้ที่ดินให้
เกิดประโยชน์ทางการเกษตร การอุปโภค-บริโภคหรืออ่ืนๆ โดยใช้น้ำชลประทานจากเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ทำนบ เหมือง 
ฝาย รวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คลอง หนอง บึง สระน้ำ บ่อตื้น บ่อน้ำบาดาล หรืออ่ืนๆ การส่งน้ำเพ่ือการ
เพาะปลูกจะทำด้วยวิธีการปล่อยให้น้ำไหลไปเองจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงดึงดูดของโลกโดยการสร้างอาคารทดน้ำ
หรือฝายทดน้ำ 

7.2) นอกเขตชลประทาน หมายถึง ผืนที่ดินที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตชลประทาน 
ตามที่ได้กล่าวถึงในข้อที่ 6.1 เช่นพ่ึงพิงน้ำฝนหรือมีการดำเนินการใดๆ เพ่ือนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกที่
เป็นส่วนตัวหรือร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่น เพียง 2-3 คน เท่านั้น 

8) แหล่งน้ำหลักที่ใช้ (1-7) หมายถึงแหล่งน้ำที่มีการนำน้ำมาใช้ประกอบการเกษตรได้แก่ 

8.1) น้ำฝน หมายถึง ได้รับน้ำจากน้ำฝน 

8.2) น้ำชลประทาน หมายถึง ได้รับน้ำจากโครงการของกรมชลประทาน 

8.3) สูบเองจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หมายถึงได้สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ห้วย คู 
คลอง หนอง บึงมาใช้ประกอบการเกษตร  
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8.4) บ่อ/สระในผืนที่ดิน หมายถึง ได้รับน้ำจากบ่อ/สระที่มีอยู่ในที่ดิน และ ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุน
ส่วนตัว หมายถึง ได้ใช้น้ำจากบ่อบาดาลหรือบ่อน้ำใต้ดินที่มีอยู่แล้วแต่เดิม รวมทั้งที่ขุดเจาะขึ้นมาใหม่ด้วยทุนส่วนตัว 

8.5) โครงการราชการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หมายถึง ได้รับน้ำจากโครงการสูบน้ำจากแหล่ง
น้ำธรรมชาติ โดยหน่วยงานราชการ เช่น การพลังงานแห่งชาติ และ โครงการเอกชนสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 
หมายถึง ได้รับน้ำจากโครงการของเอกชนที่สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ในที่ดิน 

8.6) กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หมายถึง ได้รับน้ำจากโครงการที่กลุ่ม/
สถาบันเกษตรกรสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ในที่ดิน 

8.7) ซื้อจากผู้ให้บริการ หมายถึง ซื้อน้ำจากพ่อค้าท่ีบรรทุกมาส่งในที่ดินรวมถึงการใช้น้ำประปา 

 

หมวดที่ 2: การปลูกพืชและการกระจายผลผลิตทางพืช 

1) ระบุชื่อพืช ใส่ชื่อชนิดของพืช  

2) รหัสสินค้า ใส่รหัสสินค้าสำหรับพืช 101-799 

3) ปลูกกี่ครั้งต่อป ี

4) เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้น รวมทั้งปี (ไร่) หมายถึง ขนาดของเนื้อที่ที่ทำการเพาะปลูกพืชหรือยืนต้นของ
พืชชนิดนั้น รวมในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก โดยให้หักเนื้อที่ที่ทำการเพาะปลูกไม่ได้ เช่น สระน้ำ บ่อปลา เพิงพัก 
คอกสัตว์ ต้นไม้ ฯลฯซึ่งแต่ละที่มีขนาดเนื้อที่ตั้งแต่ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต่ 50 ตารางวา
ขึ้นไป 

5) เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผลรวมทั้งปี (ไร่) หมายถึง ขนาดของเนื้อที่เพาะปลูกที่ได้หักเนื้อที่เสียหายสิ้นเชิง
แล้วและจะต้องเป็นเนื้อที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่จะไม่รวมเนื้อที่ที่ปล่อยผลผลิตทิ้งไว้คาไร่/คาต้น เช่น ไม่ได้เก็บ
ผลผลิตเนื่องจากราคาไม่ดี หรือผลผลิตไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ เป็นต้น โดยให้หักเนื้อที่เสียหายสิ้นเชิงในแต่ละบริเวณ
ซ่ึงแต่ละท่ีมีขนาดเนือ้ท่ีต้ังแต่ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป  

6) ผลผลิตพืชคงเหลือ ณ 1 พ.ค. หมายถึง ผลผลิตของพืชแต่ละชนิด ทั้งที่ผลิตได้เองหรือที่ได้รับมาฟรี
นอกจากที่ผลิตได้เองตั้งแต่เม่ือใดก็ตามและยังคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

7) ปริมาณผลผลิตพืชที่ผลิตได้เอง หมายถึง ผลผลิตพืชที่เกิดขึ้นในหนึ่งรอบปีเพาะปลูกที่ครัวเรือน
เกษตรสามารถผลิตได้เองในฟาร์ม โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่หรือซื้อหามาเพ่ือทำให้เกิดผลผลิตขึ้น 

8) ปริมาณผลผลิตพืชที่ได้รับมาฟรีนอกจากที่ผลิตได้เอง หมายถึง ผลผลิตพืชที่ครัวเรือนเกษตรได้
รับมาจากนอกฟาร์มโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ได้ฟรี) ในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก เช่น จากการเก็บผัก/ผลไม้ที่ขึ้น
เองตามธรรมชาติ หรือจากการที่ผู้อื่นหรือรัฐบาลให้ เป็นต้น 
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9) ปริมาณการขายผลผลิตพืชทั้งปี  หมายถึง การนำผลผลิตพืชที่มีอยู่ภายในฟาร์มของตนเอง
ออกจำหน่ายในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก 

10) ลักษณะการขายส่วนใหญ่ (1-8) หมายถึงลักษณะการขายผลผลิตพืชของครัวเรือนเกษตรว่าได้ทำการ
ค้าขาย/ติดต่อกันในลักษณะใด เช่น ครัวเรือนเกษตรจำหน่ายเองโดยตรง ขายให้กับ พ่อค้าในหมู่บ้าน/พ่อค้านอก
หมู่บ้าน ขายให้กับโรงงานแปรรูป/โรงสี/ตลาดกลางขายผ่านสถาบัน(สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร) ขายให้กับโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาล หรือการขายแบบมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งหมายถึงการทำสัญญาระหว่างบริษัทเอกชนผู้รับซื้อ
ผลผลิตและเกษตรกรผู้ขายผลผลิต โดยที่ทั้งสองฝ่ายทำสัญญากันล่วงหน้าก่อนการผลิต เป็นต้น 

11) ราคาขายในท้องถิ่น (บาท/กิโลกรัม) หมายถึง ราคาที่เกษตรกรขายผลผลิตได้ ณ ขณะนั้น 

12) ผลผลิตพืชที่จ่ายเป็นค่าเช่า หมายถึง การจ่ายผลผลิตเป็นค่าตอบแทนการเช่าที่ดินเพ่ือการเพาะปลูก
ในรอบปีที่ผ่านมา 

13) ผลผลิตพืชที่จ่ายเพื่อใช้หนี้ หมายถึง การจ่ายผลผลิตเพ่ือชำระหนี้ซึ่งอาจจะเป็นหนี้ค่าปุ๋ย ค่ายา หรือ
จ่ายแทนการกู้ยืมเงินสดจากบุคคลอ่ืน  

14) ผลผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง การนำผลผลิตพืชที่มีอยู่ไปใช้เพ่ือการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มแทนการ
ซื้อหาอาหารสัตว์จากนอกฟาร์ม ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วต่างๆ เป็นต้น 

15) ปริมาณผลผลิตพืชที่ใช้บริโภคในครัวเรือน หมายถึง การนำผลผลิตพืชที่มีอยู่มาบริโภคภายใน
ครัวเรือน แทนการซื้อหามาจากนอกฟาร์ม เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ผักผลไม้ เป็นต้น 

16) ผลผลิตพืชเพื่อแปรรูป หมายถึง การนำผลผลิตพืชที่มีอยู่มาแปรรูปเพ่ือขายให้ได้มูลค่าเพ่ิมขึ้น เช่น
การนำข้าวโพดมาบดเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น 

17) ผลผลิตพืชที่ ให้ฟรีผู้ อ่ืน /สูญหาย  หมายถึง การนำผลผลิตพืชที่มีอยู่ ไปให้ฟรีแก่ผู้ อ่ืน เช่น  
ให้ญาติ/เพื่อนบ้าน บริจาค หรือทำบุญ และยังรวมถึงผลผลิตพืชที่มีการสูญหายด้วย 

18) ผลผลิตพืชทีใ่ช้ทำพันธุ์ หมายถึง การนำผลผลิตพืชที่มีอยู่ไปใช้ทำพันธุ์ในระหว่างรอบปีเพาะปลูก 

19) ผลผลิตพืชคงเหลือปลายปี ณ 30 เม.ย. หมายถึง ผลผลิตของพืชชนิดนั้นที่ยังคงเหลืออยู่/คงเหลือ
เก็บไว้เมื่อสิ้นปีเพาะปลูก ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากท่ีได้แจกแจงนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ใน
ระหว่างรอบปีเพาะปลูก 
 

หมายเหตุ 

การเก็บข้อมูลในหมวดที่ 2 จะแบ่งเป็นหมวด 2.1 และ 2.2 ขึ้นกับหน่วยผลผลิตที่เลือกตอบคือ กิโลกรัม หรือ 
บาท หากหน่วยเป็นกิโลกรัม ให้ลงคำตอบในหมวดที่ 2.1 ในแถวที่ (6) ถึง (19) ยกเว้นลักษณะการขาย (10) 
จะต้องตอบคำถามที่เกี่ยวกับการผลิตและการกระจายผลผลิตในหน่วยกิโลกรัมเช่นเดียวกัน โดยจะต้องใส่ราคา
ขายในท้องถิ่น (11) ในหน่วยบาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ปริมาณผลผลิตในแถวที่ (6)+(7)+(8) รวมกัน จะเท่ากับ 
ปริมาณผลผลิตในแถวที่ (12) ถึง (19) รวมกัน 
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หากเลือกตอบหน่วยเป็นบาท ให้ลงคำตอบในหมวดที่  2.2 โดยในแถวที่  (6) ถึง  (19) ยกเว้นลักษณะ          
การขาย (10) จะต้องตอบคำถามที่เกี่ยวกับการผลิตและการกระจายผลผลิตในหน่วยบาททั้งหมด เช่นเดียวกัน 
(ไม่ถาม/กรอกข้อมูลในรูปของปริมาณใดๆ เลย) และให้ใส่ราคาขายในท้องถิ่นในแถวที่ (11) ในหน่วย บาท/
กิโลกรัม ทั้งนี้มูลค่าของผลผลิตในแถวที่ (6)+(7)+(8) รวมกัน จะเท่ากับ มูลค่าในแถวที่ (12) ถึง (19) 
รวมกัน 

 

หมวดที่ 3: การเลี้ยงสัตว์และการกระจายผลผลิตทางสัตว์ 

1) ระบุชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ใส่ชื่อชนิดของสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

2) รหัสสินค้าใส่รหัสสินค้าสำหรับสัตว์ 801-999 
 

หมายเหตุ 
นอกจากรหัสปศุสัตว์และประมง (801-999) ที่กำหนดไว้แล้วในหน้าที่ 4 ของแบบสอบถาม ตั้งแต่ปีเพาะปลูก 
2560/61 เป็นต้นไป ให้เพ่ิมรหัส 997‘การทำนาเกลือสมุทร’และมีหน่วยเป็นกิโลกรัม (กก.) 
 

3) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์คงเหลือ ณ 1 พ.ค. (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงอยู่หรือที่มีอยู่ตั้งแต่เมื่อใดก็ตามและยังคงเหลือและมีมูลค่าอยู่  ณ วันที่ 1
พฤษภาคม 2563 

4) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผลิตได้เอง/เกิดใหม่ (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์ที่เกิด
ใหม่ในฟาร์ม รวมถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ครัวเรือนเกษตรผลิตได้เองในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก  

5) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ซื้อ (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่
ครัวเรือนเกษตรซื้อหามาในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก 

6) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ได้รับมาฟรี (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ที่ครัวเรือนเกษตรได้รับมาจากนอกฟาร์ม โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ได้ฟรี) ในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก เช่น จาก
การหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการหามาเองโดยจับจากป่า หรือจากการที่ผู้อ่ืนให้มา เช่น จากญาติ จากเพ่ือน
บ้าน หรือจากการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเป็นต้น 

7) ปริมาณการขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ทั้งปี (กก./ตัว/ฟอง/ลิตร) หมายถึง การนำสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีอยู่ภายในฟาร์มของตนเองออกจำหน่ายในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก ตามหน่วยที่กำหนดไว้เป็น
กิโลกรัม ตัว ฟอง หรือลิตร 

8) หน่วยของปริมาณการขายผลผลิต (1-4) หมายถึง หน่วยของสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ละชนิด 
ตามท่ีกำหนดไว้เป็นกิโลกรัม ตัว ฟอง หรือลิตร สำหรับในข้อที่/แถวที่ (8) ในส่วนของปริมาณการขาย 
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9) ลักษณะการขายส่วนใหญ่ (1-8) หมายถึง ลักษณะการขายสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของครัวเรือนเกษตร 
ว่าได้ทำการค้าขาย/ติดต่อกันในลักษณะใด เช่น ครัวเรือนเกษตรจำหน่ายเองโดยตรง ขายให้กับพ่อค้าในหมู่บ้าน/พ่อค้า
นอกหมู่บ้าน ขายให้กับโรงงานแปรรูป/โรงสี/ตลาดกลางขายผ่านสถาบัน (สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร) ขายให้กับโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือการขายแบบมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งหมายถึงการทำสัญญาระหว่างบริษัทเอกชนผู้รับ
ซื้อผลผลิตและเกษตรกรผู้ขายผลผลิต โดยที่ทั้งสองฝ่ายทำสัญญากันล่วงหน้าก่อนการผลิต เป็นต้น 

10) ราคาขายในท้องถิ่น (บาท/หน่วย) หมายถึง ราคาที่เกษตรกรขายผลผลิตได้ ณ ขณะนั้น 

11) มูลค่าการขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ทั้งปี (บาท) หมายถึง รายได้เงินสดเกษตรที่เกิดจากการนำ
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ครัวเรือนเกษตรมีอยู่ ออกจำหน่ายสู่ตลาด ณ ระดับราคาที่ตกลงกันไว้ ในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก 

12) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ที ่จ่ายเป็นค่าเช่า (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ได้จำหน่ายไปเพ่ือเป็นค่าเช่าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโรงเรือน เป็นต้น 

13) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ที่จ่ายเพื่อใช้หนี้ (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ที่ได้จำหน่ายไปเพ่ือชำระหนี้ซึ่งอาจจะเป็นหนี้ค่าอาหารสัตว์ ค่ายา หรือจ่ายแทนการกู้ยืมเงินสดจากบุคคลอ่ืน 

14) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์มเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อเป็นอาหารกุ้ง 

15) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ใช้บริโภคในครัวเรือน (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำมาบริโภคภายในครัวเรือนแทนการซื้อหามาจากนอกฟาร์ม 

16) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อแปรรูป (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ที่นำมาใช้แปรรูปเพื่อขายให้ได้มูลค่าเพ่ิมข้ึน เช่นการทำปลาร้า ปลาแห้ง ปลาย่าง ปลาเค็ม เป็นต้น 

17) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ให้ฟรีผู้อ่ืน/สูญหาย/ตาย (บาท) หมายถึง มูลค่าของสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ถูกนำไปให้ฟรีแก่ผู้ อ่ืนเช่น ให้ญาติ/เพ่ือนบ้าน บริจาค หรือทำบุญ และยังรวมถึงสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีการสูญหายหรือตายไปด้วย 

18) มูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์คงเหลือปลายปี ณ 30 เม.ย. (บาท) หมายถึง มูลค่าของ
สัตว์ทั้งที่เป็นและไม่เป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ยังคงเลี้ยงไว้/คงเหลือเก็บไว้ เมื่อ
สิ้นปีเพาะปลูก ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถเก็บไว้รอทำพันธุ์ รอขาย หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ได้ในปี
ถัดไป 

หมายเหตุ 
การเก็บข้อมูลในหมวดที่ 3จะต่างจากในหมวดที่ 2 ตรงที่ข้อมูลเกือบทั้งหมดจะอยู่ในรูปของมูลค่าหรือบาท ใน
แถวที่ (3)-(6) และ (11)-(18) เว้นแต่ในแถวที่ (7) ที่เป็นปริมาณการขายผลผลิตทั้งปี ซึ่งจะอยู่ในหน่วยของ
กิโลกรัม/ตัว/ฟอง/ลิตร ที่จะสอดคล้องกับหน่วยของผลผลิตในแถวที่ (8) โดยยังคงให้ใส่ราคาขายในท้องถิ่นใน
แถวที่ (10) ในหน่วยบาท/หน่วย 
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หมวดที ่4: รายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืช 

รายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืช ประกอบด้วย รายจ่ายที่เก่ียวข้องกับการจ้างแรงงานคน สัตว์ เครื่องจักร และ
รายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตรจำแนกตามชนิดของพืชที่ เกษตรกรประกอบกิจกรรมการผลิต  
ในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก 

1) ระบุชื่อพืช/รหัสสินค้า (1-2) ใส่รหัสสินค้าสำหรับพืช 101-799 

2) รายการกิจกรรม (3-32) กิจกรรมที่ทำในการผลิตทางพืชสามารถแบ่งออกได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
แรงงานและค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 

1.1) ค่าใช้จ่ายจ้างแรงงานค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานสามารถแบ่งออกได้ตามกิจกรรมในการปลูก 
การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย/พ่นยา การเก็บเกี่ยว การขาย ค่าอาหารแลกเปลี่ยนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานรวม และอ่ืนๆ 

1.2) ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร  หมายถึง ค่าใช้จ่ายในวัสดุที่ใช้แล้วหมดไป/วัสดุ
สิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตเช่น ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุที่ใช้ในการดูแลรักษา (ยาฆ่าแมลง ค่าสารป้องกันโรค) และค่า
สาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ) ยกตัวอย่างเช่น  

▪ ปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยที่มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต ซึ่งอยู่ในรูป
ของสารประกอบอนินทรีย์ที่ผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีโดยส่วนมากจะอยู่ในรูปของเกลือที่หาได้จาก
ธรรมชาติหรือที่ผลิตจากโรงงาน เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นต้น 

▪ ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) คือ ปุ๋ยที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตหรืออินทรีย์สารซึ่งธาตุอาหารส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปที่พืชดูดกินไม่ได้ จะต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์เสียก่อน โดยมีวัสดุหลาย
ประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไดเ้ช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด กากเมล็ดพืช ฯลฯ เป็นต้น 

▪ สารฆ่าแมลง/ศัตรูพืช หมายถึง สารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลง/ศัตรูพืช รวมถึงที่ใช้
ในการไล่และลดปริมาณแมลง/ศัตรูพืช 

▪ สารปราบวัชพืช หมายถึง สารที่ใช้เพ่ือฆ่าวัชพืช ยับยั้งการงอก หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของ
วัชพืชทั้งท่ีอยู่ในดินและบนดิน 

▪ สารป้องกันและรักษาโรค หมายถึง สารที่ใช้สำหรับควบคุมการเกิดโรค การนำสารเคมีมาใช้
ในทางโรคพืช มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ ใช้เพ่ือลดจำนวนเชื้อโรคหรือกำจัดโรค ใช้ป้องกันการเกิดโรค และใช้
รักษาพืชที่เป็นโรค 

▪ น้ำหมักชีวภาพ หมายถึง สารละลายที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุหรือเศษเหลือใช้ต่างๆของพืช
หรือสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายเศษซากพืชหรือซาก
สัตว์เหล่านั้นให้กลายเป็นสารละลายทางชีวภาพ 

▪ สารอ่ืนๆ ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ เป็นต้น 
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หมวดที่ 5: รายจ่ายเงินสดเกษตรทางสัตว์ 

รายจ่ายเงินสดเกษตรทางสัตว์ ประกอบด้วย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานคน สัตว์  เครื่องจักร 
และรายจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรจำแนกตามชนิดของปศุสัตว์/ประมงเพาะเลี้ยง ที่เกษตรกรประกอบ
กิจกรรมการผลิตในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก  

ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานสามารถแบ่งออกได้ตามกิจกรรมการผลิต ได้แก่ การเตรียมพ้ืนที่ก่อนเลี้ยง การ
ดูแล การขาย ค่าอาหารแลกเปลี่ยนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานรวม และอ่ืนๆ ส่วนค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ทาง
ก าร เก ษ ต ร  ห ม าย ถึ ง  ค่ า ใช้ จ่ าย ใน วั ส ดุ ที่ ใช้ แ ล้ วห ม ด ไป /วั ส ดุ สิ้ น เป ลื อ งที่ ใช้ ใน ก ารผ ลิ ต  ได้ แ ก่   
ค่าซื้อสัตว์ ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าผสมพันธุ์ ค่าทำอาหาร อาหารสำเร็จ ค่ายารักษาโรค ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
และอ่ืนๆ 

 
 

หมวดที่ 6: รายได้เงินสดจากการเกษตรอื่นๆ และรายได้นอกการเกษตร 

รายการรายได้ รายได้เงินสดที่ครัวเรือนเกษตรได้รับจากการประกอบกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ และที่ได้รับ
นอกการเกษตร ดังนี้ 

1) รายได้เงินสดจากการเกษตรในฟาร์ม หมายถึง รายได้เงินสดที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆที่
เกิดขึ้นในฟาร์มหรือที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรในฟาร์ม ประกอบด้วย การได้รับค่าเช่าที่ดินในการเกษตร การ
ได้รับค่าเช่าโรงเรือน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเกษตร รายได้จากการขายพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ รายได้จากการขาย
ทรัพย์สินทางการเกษตรทั้งทรัพย์สินคงที่ (ท่ีดินในการเกษตร) และทรัพย์สินอ่ืนๆรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในฟาร์ม การได้รับเงินช่วยเหลือด้านการเกษตร/เงินที่รัฐบาลช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกร เงินชดเชยการเกิดภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนกับพ้ืนที่ทำการเกษตร หรือเงินช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต เป็นต้น  

2) รายได้เงินสดเกษตรนอกฟาร์ม หมายถึง รายได้เงินสดที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรที่เกิดขึ้นนอก
ฟาร์มหรือที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรนอกฟาร์ม ได้แก่ รายได้จากการที่สมาชิกในครัวเรือนไปรับจ้าง/นำสัตว์
ไป รั บ จ้ า งท า งก า ร เก ษ ต ร น อ ก ฟ า ร์ ม  ร า ย ได้ จ า ก ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร เก ษ ต ร น อ ก ฟ า ร์ ม  
(นำพาหนะไปรับจ้ างขนผลผลิตเกษตร) กำไรสุทธิจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนอกฟาร์ม  
(ซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาจากที่ อ่ืนมาแปรรูปเพ่ือจำหน่าย) กำไรสุทธิจากการซื้อขายผลผลิต/สินค้าทาง
การเกษตรแบบซื้อมา-ขายไป รายได้เงินสดเกษตรนอกฟาร์มอ่ืน  

3) รายได้เงินสดนอกการเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดที่เกิดจากกิจกรรมนอกการเกษตรที่เกิดขึ้นใน
ฟาร์มและนอกฟาร์ม ได้แก่ รายได้จากค่าเช่า/ขายที่ดินนอกการเกษตร รายได้จากการขายทรัพย์สินนอกการเกษตร รายได้
จากการที่สมาชิกในครัวเรือนไปทำงาน/รับจ้างนอกการเกษตร การได้รับเงินเดือนจากงานประจำ รายได้จากการทำงานในต่าง
ถิ่น/ในต่างประเทศ เงินที่ลูกหลานส่งมาให้ รายได้จากการให้บริการนอกการเกษตร กำไรสุทธิจากการค้าขาย/การประกอบ
ธุ ร กิ จ น อ ก ก า ร เก ษ ต ร ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ท ำ หั ต ถ ก ร ร ม / อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร 
ในครัวเรือน เงินที่ได้รับจากการพนัน/เสี่ยงโชค เงินที่ได้รับจากดอกเบี้ย/เงินประกัน/เงินปันผล/เงินมรดก (เงินมรดก 
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หมายถึงเงินสดหรือทรัพย์สินที่ได้มาแล้วขายเป็นเงินสดในปีเพาะปลูกนั้น) การได้รับเงินช่วยเหลือนอกการเกษตร/
เงินที่รัฐบาลช่วยเหลือเช่น เงินช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน เงินชดเชยการเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือน
หรือทรัพย์สินโดยทั่วไป เบี้ยยังชีพต่างๆ เป็นต้น 

 
 

หมวดที่ 7: รายจ่ายเงินสดด้านการเกษตรอื่นๆ และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 

รายการรายจ่าย รายจ่ายเงินสดที่ครัวเรือนเกษตรจ่ายไปในการทำกิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆ (รายจ่าย
เงินสดเกษตรในฟาร์ม) และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  

1) รายจ่ายเงินสดด้านการเกษตรอ่ืนๆ (รายจ่ายเงินสดเกษตรในฟาร์ม) หมายถึง รายจ่ายเงินสดที่
เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆในฟาร์ม ที่ไม่สามารถจำแนกออกเป็นรายจ่ายที่ใช้เกี่ยวกับพืชหรือสัตว์
ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นรายจ่ายที่ใช้ร่วมกันในกิจกรรมทางการเกษตรได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษีท่ีดิน ค่าซื้อที่ดินใน
การเกษตร ค่าจัดรูป/ปรับรูปที่ดินในการเกษตร ค่าซื้อทรัพย์สินทางการเกษตรอ่ืนๆ ค่าซ่อมและค่าเช่าโรงเรือน/เครื่องจักร/
อุปกรณ์ในการเกษตร ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ด้านการเกษตรรวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในฟาร์ม เป็น
ต้น 

2) รายจ่ายเงินสดเพื่อการอุปโภคบริโภค หมายถึง รายจ่ายเงินสดที่ใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคของ
ครัวเรือนเกษตร ได้แก่  ค่าอาหารสด/อาหารแปรรูปและ/หรือรับประทานในครัวเรือน ค่าอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อนอก
บ้านและ/หรือรับประทานนอกบ้าน ค่าเครื่องปรุงรสต่างๆ ค่าเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆในครัวเรือน (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ) ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน ค่าการเดินทาง/ขนส่ง ค่าการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการ
พนัน/เสี่ยงโชค เงินบริจาคในกิจกรรมทางศาสนา การกุศล หรือพิธีกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค่าดอกเบี้ย
เงินกู้นอกการเกษตร ค่าภาษีที่ดินนอกการเกษตร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าซื้อที่ดินและทรัพย์สินอ่ืนๆ 
นอกการเกษตร เป็นต้น 

 
 

หมวดที่ 8: ภาวะหนี้สิน สินเชื่อ และการชำระคืนของครัวเรือนเกษตร 

1) ลักษณะสินเชื่อ (1-3) 
1.1) หนี้สินต้นปี หมายถึง หนี้สินที่ครัวเรือนเกษตรกู้ยืมมา ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 และยังมิได้ชำระคืน

ใดๆ หรือยังคงเป็นหนี้สินค้างชำระอยู่ ณ วันดังกล่าว 
1.2) กู้ยืมระหว่างปีเพาะปลูก หมายถึง การกู้ยืมของครัวเรือนเกษตรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 

เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
1.3) หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีลักษณะเป็นการกู้ยืมและใช้คืนภายในรอบปีเพาะปลูก โดยชำระ

ดอกเบี้ย เช่น หนี้กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

2) ปีท่ีกู ้(พ.ศ.) ใส่ปี พ.ศ. ที่ได้ทำการกู้ยืม เช่น 2563 ให้ลงแค่ตัวเลขสองหลักหลัง คือ 63 
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3) เงินต้นรวมดอกเบี้ย (บาท) หมายถึง มูลค่าของเงินกู้รวมดอกเบี้ย (แล้วแต่ลักษณะของสินเชื่อ) โดยแบ่ง
มูลค่าของเงินกู้ออกเป็นแต่ละยอดตามลักษณะของเงินกูแ้ละวัตถุประสงค์การกู้ยืม 

o สำหรับหนี้สินต้นปีใส่มูลค่าของเงินต้นบวกดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ   
o สำหรับหนี้สินที่กู้ยืมระหว่างปีและหนี้สินหมุนเวียน ใส่เฉพาะมูลค่าของเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 

4) อัตราดอกเบี้ย หมายถึง อัตราดอกเบี้ยต่อปี จากแหล่งที่ไปกู้ยืม 

5) ระยะเวลาการกู้ยืม จัดแบ่งเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

6) แหล่งกู้ยืม (1-12) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ  
o สถาบันการเงินนอกระบบ (1-5) หมายถึง แหล่งเงินกู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย ทั้งใน

ด้านของปริมาณเงินกู้ที่หมุนเวียนอยู่และอัตราดอกเบี้ยที่ปล่อยให้กู้ ได้แก่ กู้จากญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้านเจ้าของที่ดิน/
นายทุน พ่อค้า คหบดี เจ้าของโรงสี/โรงงานต่างๆ เป็นต้น 

o สถาบันการเงินในระบบ (6-12) หมายถึง แหล่งเงินกู้ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยมีข้อบังคับและ
กฎระเบียบที่แน่นอน ปริมาณเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย จะถูกควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทเงินทุนทรัพย์ สหกรณ์ 
กองทุนของกลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

7) วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมหลัก (1-12) หมายถึง วัตถุประสงค์การกู้ยืมตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ตาม
ลักษณะของสินเชื่อ ซึ่งจำแนกออกเป็นที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตร โดยแบ่งตามชนิดของเงินที่กู้มาแล้วใช้ไปเพ่ือการผลิต
ทางการเกษตร เงินกู้ท่ีใช้นอกการเกษตร และการชำระคืนหนี้สินเดิม 

8) หลักประกันการกู้ยืม (1-6) หมายถึง หลักประกันความเสี่ยงที่ผู้ให้กู้จะเรียกเอาจากผู้กู้เพ่ือเป็นหลักในการค้ำ
ประกันเงินกู้ ซึ่งอาจเป็นบุคคล/กลุ่มบุคคลที่มีฐานะดี หน้าที่การงานดี มั่นคง มีหลักฐานฐานะแน่นอน หรือ
หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ ที่ดิน บ้าน โรงเรือน สิ่งของที่มีมูลค่า หรืออ่ืนๆ อีกทั้งยังรวมถึงการใช้ผลผลิตค้ำประกัน 
ซึ่งหมายถึงการที่ผู้กู้ใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลักประกันในการชำระคืนเงินกู้แก่ผู้ให้กู้ หรือการที่ผู้กู้นำผลผลิต
ทางการเกษตรไปจำนำไว้กับแหล่งเงินกู้เพ่ือจุดประสงค์ที่จะรอให้ผลผลิตมีราคาดีเสียก่อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องรีบนำ
ผลผลิตออกมาขายในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคายังต่ำอยู่ โดยปกติแล้วผู้กู้จะต้องชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่อนุมัติเงินกู้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในกรณีนี้มักจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
โดยทั่วไป ทั้งนี้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด แต่ในบางกรณีการกู้ยืมอาจไม่ต้องมี
หลักประกันใดๆ โดยถือว่าผู้กู้ใช้ตนเองค้ำประกัน 

9) การชำระหนี้คืน เงินต้นรวมดอกเบี้ย (บาท) หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้กู้ได้ชำระคืนแก่ผู้ให้กู้ รวมเงิน
ต้นและดอกเบี้ย ทั้งหนี้ที่กู้ยืมมาก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2563 และหนี้ที่กู้ยืมมาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2564 โดยให้ถือเป็นการชำระหนี้คืนระหว่างปีเพาะปลูก 

10) เหตุผลการค้างชำระ (1-8) หมายถึง ในกรณีที่ผู้กู้มีการค้างชำระคืนหนี้แก่ผู้ให้กู้ ให้ระบุถึงสาเหตุการค้าง
ชำระดังกล่าวว่าเป็นเพราะเหตุใดบ้างได้แก่ 
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11.1) หนี้สินจำนวนนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระคืน 
11.2) เหตุที่ค้างชำระเพราะรอการขายผลผลิตในราคาสูง หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม 
11.3) เหตุที่ค้างชำระเพราะนำรายได้ไปใช้ด้านอ่ืนๆ ที่มีความจำเป็นก่อน 
11.4) เหตุที่ค้างชำระเพราะพืชผลเสียหาย ทำให้ไม่มีเงินมาชำระหนี้ 
11.5) เหตุที่ค้างชำระเพราะเข้าโครงการพักชำระหนี้/ลดภาระหนี้ 
11.6) เหตุที่ค้างชำระเพราะเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้ 
11.7) เหตุที่ค้างชำระเพราะเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่กู้ยืมต่อ 
11.8) สาเหตุอ่ืนๆ ให้ระบุ 

11) หนี้สินค้างชำระปลายปี เงินต้นรวมดอกเบี้ย (บาท) หมายถึง ยอดหนี้สินค้างชำระรวมเงินต้นและ
ดอกเบี้ยทีค่งเหลือไว้ ณ สิ้นปีเพาะปลูก 2563/64 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

 

หมายเหตุ 
เป็นที่สังเกตว่าช่วงเวลาหนึ่งรอบปีที่ใช้ในเรื่องของการกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
จะต่างไปจากรอบปีเพาะปลูกที่ใช้ในหมวดอ่ืนๆ คือช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564  
โดยอ้างอิงมาจากช่วงเวลาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้อยู่ ซึ่งถือเป็นเจ้าหนี้ราย
ใหญ่ของเกษตรกรส่วนมากในประเทศ  

 
 

หมวดที่ 9: ทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร 

1) รายการทรัพย์สิน (1-44) 
“ทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร” หมายถึง สิ่งของหรือหลักทรัพย์ที่ครัวเรือนเกษตรมีกรรมสิทธิ์เป็น

เจ้าของอยู่ และสามารถซื้อขาย จำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้อ่ืนได้เป็นทรัพย์สินที่ครัวเรือนเกษตรใช้ในกิจกรรมการผลิต
ทางการเกษตรและที่ใช้นอกการเกษตร แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 

1.1) ทรัพย์สินคงที่ในการเกษตร (1-6) หมายถึงทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ยาก ส่วนใหญ่
เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ถาวร เช่น โรงเรือนทางการเกษตร บ่อเพาะพันธุ์/เลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น โดยหมายรวมถึง
ทรัพย์สินคงที่ในการเกษตรทั้งในฟาร์มและนอกฟาร์ม (ทั้งนี้ไม่รวมที่ดินทางการเกษตร) 

1.2) ทรัพย์สินดำเนินการในการเกษตร หมายถึง ทรัพย์สินดำเนินงานที่ใช้ในการประกอบ
กิจกรรมทางการเกษตร ทั้งที่เกิดขึ้นในฟาร์มและนอกฟาร์ม ประกอบด้วย เครื่องจักรกลการเกษตร  (7-20) และ
อุปกรณ์ทางการเกษตร (23-27) 

1.3) ทรัพย์สินหมุนเวียนในการเกษตร (21-22) ได้แก่ เงินหมุนเวียน/เงินออม ที่มีไว้เพ่ือ
การเกษตรของครัวเรือน รวมถึงมูลค่าของพืชและสัตว์ คงเหลือปลายปี ณ 30 เม.ย. และปัจจัยการผลิตคงเหลือ
ปลายปี เช่น ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ ฯลฯ  
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1.4) ทรัพย์สินนอกการเกษตร หมายรวมถึง อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ครัวเรือนเกษตร
เป็นเจ้าของและที่ไม่ได้ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรหรือทรัพย์สินคงที่นอกการเกษตร (28-30) ได้แก่ บ้านที่อยู่
อาศัยรวมถึงรั้ว (ทั้งนี้ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) โรงเก็บของทั่วไป อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น และทรัพย์สินนอก
การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของครัวเรือน (31 -44) เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า          
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในครัวเรือน เป็นต้น 

2) จำนวน (หน่วย) หมายถึง จำนวนของเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ครัวเรือนครอบครอง 

3) มูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งหมด ณ 31 มี.ค. 2564 (บาท) หมายถึง มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ครัวเรือน
เกษตรถือครอง ณ สิ้นปีเพาะปลูก วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

หมวดที่ 10: ข้อมูลส่วนบุคคล การเคลื่อนย้ายและการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร 

ในการสอบถามข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลให้สอบถามถึงสมาชิกทุกคนที่อาศัยกินและอยู่ร่วมกันในครัวเรือนในช่วง
ปีเพาะปลูกนั้นๆ และสมาชิกที่ไม่อาศัยอยู่ในครัวเรือน แต่ยังมีภาระผูกพันอยู่กับในครัวเรือนและยังไป -มาหาสู่กับ
ครัวเรือนเป็นประจำ เช่น ลูกหลานในวัยเรียนที่ไปเรียนหนังสือในต่างถิ่น แต่ครัวเรือนยังคงส่งเสียค่าเล่าเรียน/ค่ากินอยู่ให้
ซึ่งสมาชิกคนดังกล่าวจะมีบัญชีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่ก็ได้ โดยให้ยึดการอาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือนและการมี
ภาระผูกพันร่วมกันกับครัวเรือนเป็นสำคัญ และให้ยึดเจตนาที่แท้จริงของสมาชิกเป็นสำคัญนอกจากนี้ ยังรวมถึงลูกจ้างที่
อยู่ประจำในครัวเรือนในช่วงปีเพาะปลูกนั้นๆ 

1) คนที่ หมายถึง ลำดับที่ของสมาชิกในครัวเรือน โดยให้ใส่เลขเรียงลำดับ 1, 2, 3, ...**โดยให้ใส่
หัวหน้าครัวเรือนเป็นลำดับที่ 1 

2) สถานะภาพ (1-7) หมายถึง สถานะของสมาชิกในครัวเรือนแบ่งออกเป็นหัวหน้าครัวเรือน สามี/ภรรยา 
บุตร/ธิดา เครือญาติ/พ่ีน้อง ผู้อาศัยอ่ืนๆและลูกจ้างประจำ ทั้งที่ทำงานในการเกษตรและนอกการเกษตรซึ่งอาศัย 
กิน และอยู่ร่วมกันในครัวเรือน  

3) เพศ (1-2) ระบุเพศของสมาชิกในครัวเรือน โดย  เพศชาย = 1 และ เพศหญิง = 2  

4) อาย ุ(ปี) ระบุอายุของสมาชิกในครัวเรือนในหน่วยปี (ในกรณีเด็กอายุไม่ถึง 1 ปีให้ระบุเป็น 1 ปี) 

5) ระดับการศึกษาสูงสุด (1-9) หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือนแต่ละคน  
ณ ช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ 

o หากกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งยังไม่จบการศึกษา ให้ลงว่าระดับการศึกษา
สูงสุด คือระดับชั้นมัธยมต้น (ม.3) รหัสที่ 3 

o หากเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่ได้เข้าเรียน หรือเด็กเล็กที่เข้าเรียนแล้ว แต่ยังไม่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ให้ลงเป็นอื่นๆ รหัสที่ 9 

o หากเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือและอ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ ให้ลงเป็นไม่รู้หนังสือ (อ่าน/เขียน
ไม่ได้) รหัสที่ 7 แต่หากเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่อ่านออก/เขียนได้ ให้ลงเป็นอ่านออกเขียนได้ รหัสที่ 8 
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6) อาชีพหลัก (1-8) หมายถึง อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกที่อาศัย กิน และอยู่ในครัวเรือน 
ใน ช่ ว งปี เพ าะป ลู ก  2 56 3 /64  โด ย ให้ ยึ ด ต าม ก าร ใช้ เว ล าส่ วน ให ญ่ ไป ใน ก ารท ำกิ จ ก ร รม ต่ า งๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นๆ เป็นหลักหากในกรณีที่มีการใช้เวลาที่เท่ากันหรือก้ำกึ่งกันให้ยึดตามการได้รับรายได้ที่
มากกว่าของอาชีพนั้นๆ เป็นหลักแทน 

o สำหรับรหัสที่ 8 ให้รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่อยู่ในสถานภาพที่ไม่สามารถทำงานได้ เช่น 
เด็กเล็ก คนชราหรือคนพิการ เป็นต้น 

7) การเป็นสมาชิกกลุ่ม (1-7) หมายถึง สถานภาพของสมาชิกในการเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆทั้งในและ
นอกสถาบัน ซึ่งได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ หลายๆ กลุ่มได้ หรือจะไม่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
ใดๆ เลยก็ได้  

8) ลักษณะการเคลื่อนย้าย (1-3)  

8.1)  ประจำ หมายถึง การที่สมาชิกอาศัยอยู่ในครัวเรือนตลอดช่วงระยะเวลา 12 เดือน ในหนึ่งรอบปี
เพาะปลูก 2563/64 (1 พ.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) ซึ่งหมายรวมถึง สมาชิกในวัยเรียนที่ไปเรียนหนังสือในต่างถ่ิน 
โดยที่ครัวเรือนยังส่งเสียดูแลอยู่  

8.2)  ย้ายเข้า หมายถึง ผู้ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในครัวเรือนระหว่างปีเพาะปลูก 2563/64 และยัง
อาศัยอยู่ในครัวเรือนจนถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 นับรวมถึง แรงงานที่เข้ามาทำงานรับจ้างในฟาร์ม และอาศัยกิน 
และอยู่กับครัวเรือนด้วย 

8.3) ย้ายออก หมายถึง สมาชิกที่ย้ายออกจากครัวเรือนระหว่างปีเพาะปลูก 2563/64  โดยที่
ก่อนหน้านี้ยังอาศัยอยู่ในครัวเรือน เช่น สมาชิกในครัวเรือนที่ไปทำงานในต่างถ่ิน/ต่างประเทศ 

9) เดือนที่ย้ายเข้า/ย้ายออก (เดือน) หมายถึง เดือนที่มีการเคลื่อนย้ายของสมาชิกครัวเรือน ในรอบปีการ
เพาะปลูก  (1 พ.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) 

10)  เหตุผลการเคลื่อนย้าย (1-3) หมายถึง สาเหตุที่สมาชิกในครัวเรือนมีการย้ายเข้าหรือย้ายออกจาก
ครัวเรือน ซึ่งอาจเป็นเพราะถูกเลิกจ้าง ต้องการหางานใหม่ หรือย้ายตามฤดูกาล เป็นต้น หากเป็นสมาชิกที่อยู่
ประจำในครัวเรือน ให้ระบุเดือนที่ย้ายเข้า/ออกและเหตุผลการเคลื่อนย้าย เป็น 99  
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 11: แบบสอบถามทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู้สึก และการประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ปี 2563 

1) ความภูมิใจและความพอใจในการเป็นเกษตรกร 
o ความภูมิใจ หมายถึง การมีศักดิ์ศรี/ไม่อับอายที่เป็นเกษตรกร 
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o การประสบความสำเร็จ หมายถึง การไม่มีหนี้สิน การมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินการมีเงินออม 
การที่สามารถส่งลูกหลานให้ได้เรียนในชั้นสูงๆ เป็นต้น 

o การได้รับการยอมรับจากสังคม หมายถึง 
-  การเป็นประธาน/คณะกรรมการ/หัวหน้า/ผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
-  การที่คนในชุมชนให้ความเชื่อถือ/เคารพ/รักใคร่ 

2) ความคิดเห็นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการให้ลูกหลานสืบต่ออาชีพเกษตรกรรม 
o ความม่ันคง หมายถึง การมีรายได้ที่แน่นอน/สม่ำเสมอ/เพียงพอที่จะทำให้ครอบครัวสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามความจำเป็นพื้นฐาน 

3) สภาพยุวเกษตรกร 
o นิยามของ “ยุวเกษตรกร” หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนในชนบทซึ่งมีกิจกรรมทางการเกษตรในโรงเรียน หรือบุตรหลานของเกษตรกรหรือเยาวชนในชนบทที่สมัคร
เป็นสมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกรเพ่ือรับความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเกษตร เคหะกิจเกษตรการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำเพ่ือจะได้ช่วยเหลือตนเองและท้องถิ่นต่อไป 

o นิยามของ “เกษตรกรก้าวหน้า” หมายถึง เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาด้านการเกษตรมีความ
สนใจจะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าเพ่ือ
รับรู้เทคโนโลยีและการส่งเสริมการเกษตรในเชิงธุรกิจ 

o นิยามของ “เยาวชนเกษตรทั่วไป” หมายถึง เยาวชนเกษตรกรที่อยู่นอกระบบการศึกษาและไม่สังกัด
กลุ่มยุวเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า 

4) ความม่ันใจในสุขภาพและความสุขในครอบครัว 

4.1) ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน เช่น การที่ พ่อ แม่ ลูก 
หรือญาติพ่ีน้องที่อาศัยอยู่ประจำในครัวเรือนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น รับประทานอาหารด้วยกัน ใช้เวลาพูดคุยกัน 
พักผ่อนหย่อนใจด้วยกัน ดูหรือฟังความบันเทิงร่วมกัน เล่นกีฬาร่วมกัน หรือร่วมกันปรับปรุงรักษาที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
หรือในกรณีที่สมาชิกในครัวเรือนไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากัน จะต้องมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันสม่ำเสมอทางโทรศัพท์ 
จดหมาย อีเมล์ เป็นต้น และมีการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาในครอบครัวร่วมกันโดยไม่มีใครหนีออกจากบ้าน
หากเป็นกรณีที่อยู่คนเดียวลำพัง ถ้าดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ก็ถือว่าเป็นครอบครัวอบอุ่น แต่ถ้าดำรงชีวิตโดย
ไม่มีความสุข ก็ให้ถือว่าเป็นครอบครัวไม่อบอุ่น 

4.2) ความม่ันใจในสุขภาพ หมายถึง การที่เมื่อเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วยหรือมี
ปัญหาทางด้านสุขภาพ จะได้รับความม่ันใจในการดูแลช่วยเหลือจากคนในครอบครัว รวมถึงได้รับความสะดวกจาก
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพของภาครัฐ 
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บทที่ 5 
วิธีการกรอกแบบสอบถาม 

 
ในการกรอกข้อมูลลงแบบสอบถาม ส่วนหนึ่งจะเป็นการกรอกรหัสตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในแบบสอบถาม

ของแต่ละหมวดอีกส่วนจะเป็นการกรอกตัวเลขตามปริมาณ ราคา หรือมูลค่าเงิน  
 

การเขียนตัวเลขในแบบสอบถาม 
เพ่ือให้ระบบบันทึกข้อมูลอ่านค่าตัวเลขได้อย่างถูกต้อง ผู้สำรวจจะต้องเขียนตัวเลขด้วยตัวบรรจงตัวใหญ่ และชัดเจน 
ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในภาคผนวก **การเขียนตัวเลขให้ชัดเจนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบจะ
อ่านค่าของตัวเลขผิด หากมีการเขียนที่ไม่ชัดเจน/ผิดไปจากรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะเลข 12 และ 7 ที่มักจะ
เป็นปัญหา เพราะเครื่องสแกนมักจะอ่านเลข1และ 7 สลับกัน เป็นต้น 
 

5.1 วิธีการกรอกข้อมูลที่หน้าปกแบบสอบถาม 

1) การกรอกเลขรหัส ID ให้กรอกรหัสสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัส
ตำบล รหัสหมู่บ้าน และรหัสพวกที่ (1-7) โดยใช้รหัสตามที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตรเป็นผู้กำหนด และ แจ้งกำกับ
ไว้ที ่‘บัญชีรายช่ือหมู่บ้านตัวอย่าง’  

o รหัสจังหวัดเป็นตัวเลข 3 หลักโดยให้ใส่เลข 0 นำหน้า สำหรับจังหวัดที่ 010-090 เช่นจังหวัด
เชียงราย รหัส 010  

o รหัสสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ รหัสอำเภอ รหัสตำบลและรหัสหมู่บ้าน เป็นตัวเลข 2 หลัก  
o รหัสพวกท่ี (Stratum) เป็นตัวเลข 1 หลัก  
o รหัสตัวอย่างที่ของครัวเรือนเกษตรตัวอย่าง เป็นตัวเลข 1 หลักโดยให้เรียงลำดับตามที่ได้สำรวจเริ่ม

จาก 1, 2, 3 และ 4 ในแต่ละหมู่บ้าน 
o รหัสมีผู้ขึ้นทะเบียน เป็นตัวเลข 1 หากมีสมาชิกไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

2) การกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนของชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
และชื่อผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะเป็นตัวเลข 13 หลัก  

3) ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน และ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  

4) การมีที่ดินทำการเกษตรอยู่ในเขตชลประทาน ให้เลือกว่า มี = 1 หรือ ไม่มี = 2 

5) การมีส่วนร่วมใน โครงการหรือน โยบายของภาครัฐ  ให้ ระบุ คำตอบ 1 ในการเข้ าร่วม  
โดยสามารถระบุได้หลายคำตอบ 

6) การกรอกชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจ และวัน/เดือน/ปีที่สำรวจให้กรอกชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจ
ข้อมูล พร้อมทั้งวันที่ เดือน และปีที่สำรวจด้วย ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในการสอบถามข้อมูลหากส่วนกลาง  
มีข้อสงสัยในภายหลัง 
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หมายเหตุ เจ้าหน้าที่สำรวจจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่หน้าปกของแบบสอบถามทุกช่องคำตอบให้ครบถ้วน 
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการสำรวจ 
 

5.2 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 1 “การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน” 

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละแถวสำหรับการลงที่ดินที่ครัวเรือนเกษตรถือครอง ให้ลงขนาดและข้อมูลของที่ดิน
ทีละผืนและทีละแปลง ตามลำดับ หากมีที่ดินหลายแปลงในหนึ่งผืน โดยให้ใส่เลขเรียงลำดับ 1, 2, 3, ... ให้กรอกขนาดของ
เนื้อที่ถือครองในแต่ละแปลง พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ลักษณะของการถือครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การได้รับน้ำ
ชลประทาน แหล่งน้ำหลักที่ใช้ การจำนอง/ขายฝาก มูลค่าของที่ดินแปลงที่ครัวเรือนมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ(กรณีสดมภ์ที่ 
(4) ระบุคำตอบ 1) ลักษณะของพ้ืนที่แต่ละแปลง หากมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือทำประมงเพาะเลี้ยงในที่ดินแปลงใดให้
ลงรหัสของพืช/ปศุสัตว์/ประมงเพาะเลี้ยง 101-999 ลงในสดมภ์ที่ (11) โดยในกรณีที่มีกิจกรรมการเพาะปลูกพืช หรือเลี้ยง
สัตว์ หลายชนิดในพื้นที่แปลงนั้น ให้ระบุรหัสสินค้าทุกชนิดในแถวนั้น เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ (ระบบจะไม่อ่าน
คำตอบรหัสสินค้ามาคำนวณ) 

2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o ให้สอบถามการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินทุกผืนและทุกแปลง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่

ครัวเรือนถือครองอยู่ในปีเพาะปลูก 2563/64 
o การแบ่งเนื้อที่ถือครองออกเป็น “ผืน”ให้พิจารณาจากลักษณะการถือครองและเส้นแบ่งขอบเขต

ทางธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ถนนถาวร คลอง ลำธาร รวมถึงคลองชลประทานสายใหญ่ แต่ไม่รวมถึงคลองส่งน้ำไส้ไก่
กล่าวคือถ้ามีลักษณะการถือครองที่แตกต่างกัน เช่น เป็นของตนเองและเช่าผู้อ่ืน แม้จะมีขอบเขตติดกันก็ตาม ก็ให้
แบ่งเป็นที่ดินคนละผืนหรือถ้ามีลักษณะการถือครองแบบเดียวกัน แต่มีคลองชลประทานกั้นกลาง ก็ให้ถือว่าเป็น
ที่ดินคนละผืน 

o การแบ่งเนื้อที่ถือครองออกเป็น “แปลง” ให้พิจารณาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและเส้นแบ่ง
ขอบเขตทางธรรมชาติ โดยจะถือเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน หากใช้ปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือใช้ทำประโยชน์ในการทำ
กิจกรรมเดียวกันตลอดให้คำนึงถึงกิจกรรมหลักที่ทำในแปลงนั้นๆเป็นหลัก และให้แบ่งที่ดินผืนนั้นออกเป็นแปลงๆ 
ตามการใช้ประโยชน์หลักในกรณีท่ีที่ดินผืนหนึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่คละกันไปในหลายกิจกรรมและแบ่งแยกได้ยาก 
เช่น ใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และอ่ืนๆ ในที่ดินผืนเดียวกัน ในการกรอกแบบสอบถามให้ใส่รหัส 14 ลงในสดมภ์ที่ (5) 
“การใช้ประโยชน์ที่ดิน” ซึ่งแสดงถึงเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน และหากมีเส้นแบ่งทางธรรมชาติเช่น 
ถนน คลอง ลำธาร มาขวางกั้น แม้จะปลูกพืช/ทำกิจกรรมชนิดเดียวกันก็ตาม ก็ให้ถือว่าเป็นที่ดินคนละแปลงกัน 

o เนื้ อที่ ถือครอง  ให้ กรอกจำนวนเนื้ อที่ ถือครองทั้ งหมดที่ ครัว เรือน เกษตรถือครองและ 
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของที่ดินในแต่ละแปลง โดยที่อาจจะเป็นของตนเองหรือของผู้อ่ืนก็ได้ และอาจจะดำเนิน
กิจการเองหรือให้ผู้อ่ืนดำเนินงานหรือดูแลแทนก็ได้ การกรอกข้อมูลจะมีหน่วยเป็นไร่ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ในกรณี
ที่ขนาดของเนื้อที่ถือครองไม่ถึง 1 ไร่ เช่น 2 งาน ให้แปลงหน่วยเป็นไร่เสียก่อน และใส่ 0 หน้าจุดทศนิยมเป็น 0.50 
ไร่ เป็นต้น 
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หมายเหตุเจ้าหน้าที่สำรวจจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดบนหัวตารางให้ครบถ้วนทุกช่อง ในส่วนรหัสจังหวัด รหัส
อำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้านตัวอย่าง รหัสพวกที่ (1-7) และรหัสครัวเรือนตัวอย่าง (1-4) ในกรณีที่หมวดคำถาม
ใด มีการกรอกข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า เช่นในหมวดที่ 2, 3, 4, และ 5 เจ้าหน้าที่สำรวจจะต้องระบุข้อมูล
ดังกล่าวซ้ำบนหัวตารางในทุกๆ หน้าที่มีการกรอกข้อมูลเพ่ือป้องกันความสับสนในการนำเข้าข้อมูลและเพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบ 
 

5.3 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 2.1“การปลูกพืชและการกระจายผลผลิตทางพืช ตอบในหน่วยกิโลกรัม” 

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละสดมภ์ (แยกตามชนิดของพืชที่ปลูก) ให้กรอกชื่อและรหัสของพืชที่ปลูก/ที่
ผลิตได้/ที่ได้รับมาฟรี ระหว่างปีเพาะปลูก 2563/64 โดยหน่วยของผลผลิตจะเป็นกิโลกรัมเท่านั้น  พร้อมทั้ง 
ผลผลิตคงเหลือ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563 เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล ผลผลิตที่ผลิตได้เอง ผลผลิตที่
ได้รับมาฟรีนอกจากท่ีผลิตได้เอง อีกท้ังการกระจายผลผลิตไปในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณผลผลิตที่ขายไป 
ลักษณะการขายผลผลิตส่วนใหญ่ ราคาขายต่อกิโลกรัมในท้องถิ่น ผลผลิตที่จ่ายเป็นค่าเช่า ผลผลิตที่จ่ายเพ่ือใช้หนี้ 
ผลผลิตที่นำไปใช้เลี้ยงสัตว์ ปริมาณของผลผลิตที่นำมาบริโภคในครัวเรือน ผลผลิตที่ใช้เพ่ือแปรรูปทางการเกษตร 
ผลผลิตที่ให้ฟรีแก่ผู้ อ่ืนและ/หรือผลผลิตที่สูญหาย ผลผลิตที่ใช้ทำพันธุ์ระหว่างปี และผลผลิตคงเหลือปลายปี
เพาะปลูก ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 

2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o ในหมวดนี้ การตอบคำถามจะแยกตามชนิดของพืชที่ปลูกในแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละสดมภ์ โดยที่คำถามจะ

เรี ยงลงมาตามแถวที่  (1) ถึ ง (19) ในการตอบคำถาม ให้ ยึ ดเอาตามการใช้ พ้ื นที่ และลั กษณะการปลู ก 
เป็นหลักโดยที่พืชชนิดเดียวกันอาจจะลงได้มากกว่าหนึ่งสดมภ์ เนื่องจากมีการปลูกในที่ดินหลายแปลง หรือมีการใช้พ้ืนที่
เพาะปลูกในแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน หรือมีผลผลิตที่แบ่งขายให้พ่อค้าหลายประเภท โดยให้จำแนกตามสภาพข้อเท็จจริง
ที่สามารถจำแนกได้ และให้ระบุรหัสและชื่อพืชในแต่ละหัวคอลัมน์ทุกคอลัมน์ที่มีการลงข้อมูล 

o เพ่ือความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ให้ผู้สำรวจทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ของการได้มา
ข อ งผ ล ผ ลิ ต แ ล ะก า ร ก ร ะจ า ย ผ ล ผ ลิ ต  ใน ห ม ว ด ที่  2 .1  ซึ่ ง ห น่ ว ย ข อ ง ป ริ ม าณ เป็ น กิ โล ก รั ม 
สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นได้ดังนี้ 

Supply (ผลผลิตที่มีอยู่ทั้งหมด) = Demand (ผลผลิตที่ใช้ไปทั้งหมด) 

Supply = ปริมาณผลผลิตพืชคงเหลือ ณ 1 พ.ค. 2563 (4) + ปริมาณผลผลิตพืชที่ผลิตได้เอง (7) + 
ปริมาณผลผลิตพืชที่ได้รับมาฟรีนอกจากที่ผลิตได้เอง (8) ในหนึ่งรอบปีเพาะปลูก 

Demand = ปริมาณผลผลิตพืชที่ขายทั้งปี  (9) + ปริมาณผลผลิตพืชที่จ่ายเป็นค่าเช่า (13) + ปริมาณ
ผลผลิตพืชที่จ่ายเพ่ือใช้หนี้  (14) + ปริมาณผลผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (15) + ปริมาณผลผลิตพืชที่ใช้บริโภคใน
ครัวเรือน (16) + ปริมาณผลผลิตพืชที่ใช้เพ่ือแปรรูป (18) + ปริมาณผลผลิตพืชที่ให้ฟรีผู้ อ่ืน/สูญหาย (19) + 
ปริมาณผลผลิตพืชที่ใช้ทำพันธุ์ (20) + ปริมาณผลผลิตพืชคงเหลือปลายปี ณ 30 เม.ย. 2564 (21) 
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5.4 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 2.2 “การปลูกพืชและการกระจายผลผลิตทางพืช ตอบในหน่วยบาท” 
 ใช้หลักและวิธีการระบุคำตอบ เช่นเดียวกับหมวดที่ 2.1 แตกต่างกันที่ หน่วยของผลผลิตจะเป็นบาทเท่านั้น 
โดยใช้ในกรณีที่ผู้ให้คำตอบไม่สามารถระบุได้ว่า การกระจายผลผลิตพืชที่มีอยู่ในรอบปีเพาะปลูกเป็นปริมาณ
กิโลกรัมเท่าใด ให้แยกระบุคำตอบของสินค้านั้นลงในหมวดนี้ เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
 

5.5 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 3 “การเลี้ยงสัตว์และการกระจายผลผลิตทางสัตว์ ตอบในหน่วยบาท” 

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละสดมภ์ (แยกตามชนิดของสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์/ประมงเพาะเลี้ยง) ให้
กรอกรายชื่อและรหัสของสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ที่เลี้ยงไว้/ที่ผลิตได้/ที่ได้รับมาฟรี ระหว่างปีเพาะปลูก 2563/64 
พร้อมทั้งกรอกมูลค่าของสัตว์/ผลิตภัณฑ์สัตว์แต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563 มูลค่าที่
ผลิตได้เองหรือมูลค่าที่เกิดใหม่ระหว่างปีเพาะปลูกมูลค่าที่ซื้อมาระหว่างปีเพาะปลูก มูลค่าที่ได้รับมาฟรีระหว่างปี
เพาะปลูก รวมถึงการกระจายผลผลิตไปในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณและมูลค่าของสัตว์/ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่
ขายทั้งปี ลักษณะการขายผลผลิตส่วนใหญ่ ราคาขายต่อหน่วยในท้องถิ่น มูลค่าของสัตว์/ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่จ่ายเป็นค่า
เช่า มูลค่าที่จ่ายเพ่ือใช้หนี้ มูลค่าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ มูลค่าที่ใช้บริโภคในครัวเรือน มูลค่าที่ใช้เพ่ือแปรรูป มูลค่าที่ให้ฟรี
ผู้อ่ืน สูญหาย หรือตาย มูลค่าของสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์คงเหลือปลายปี เพาะปลูก ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 ทั้งที่
เป็นและไม่เป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ 

2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o การตอบคำถามในหมวดนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับในหมวดที่  2.2 โดยที่สัตว์/ผลิตภัณฑ์สัตว์ชนิด

เดียวกันอาจจะลงได้มากกว่าหนึ่งสดมภ์ ขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทของพ่อค้า และให้ระบุรหัสและชื่อของสัตว์/
ผลิตภัณฑ์สัตว์ในแต่ละหัวคอลัมน์ทุกคอลัมน์ที่มีการลงข้อมูล โดยการลงข้อมูลในหมวดนี้ จะอยู่ในรูปของมูลค่า 
(บาท) เท่านั้น 

o การลงข้อมูลในหมวดนี้ จะอยู่ในรูปของมูลค่า (บาท) เกือบทั้งหมด ยกเว้นในแถวที่ (7) และ(8) ที่
ให้ลงระบุคำตอบปริมาณการขายผลผลิตทั้งปี ในหน่วยกิโลกรัม ตัว ฟอง หรือ ลิตร   

o ผู้สำรวจไม่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณการผลิตสัตว์ กับการกระจายผลผลิต 
o  หากมีการลงข้อมูลผลิตภัณฑ์สัตว์ เช่น น้ำนมดิบ ไข่ไก่ไข่เป็ด หรือไข่อ่ืนๆ ผู้สำรวจจะต้องลง

ข้อมูลของตัวสัตว์ที่ให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ตัวอย่างเช่น  
 

สัตว์ (หน่วย: ตัว) ผลิตภัณฑ์สัตว์ 
กระบือนม (803) โคนม (813) แพะนม (825) น้ำนมดิบ-ลิตร (821)  
ไก่ไข่ (807) นกกระจอกเทศ (817) นกกระทา (818) เป็ดไข่ (822) ไข่ไก่/ไข่เป็ด/ไข่อ่ืนๆ-ฟอง (811)  
ไหมรัง-กิโลกรัม (831)  ไหมเส้น-กิโลกรัม (832) 
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5.6 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 4 “รายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืช” 

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละแถว (แยกตามชนิดของพืชที่ปลูกและรายจ่ายตามกิจกรรมที่ทำ)  
ให้กรอกจำนวนเงินที่มีการใช้จ่ายเป็นเงินสดแยกตามชนิดของพืชที่ปลูก โดยให้ระบุชื่อสินค้า/รหัสพืชในแถวที่1-2 
และจำนวนเงินตามคำตอบของรายจ่ายที่ระบุทั้งหมด ที่จ่ายเป็นเงินสดตลอดทั้งปีเพาะปลูก (3-32) 

2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o ในแต่ละบรรทัด จะประกอบไปด้วยข้อมูลรายจ่ายที่แตกต่างกันตามชนิดพืชที่ปลูก โดยต้องระบุชื่อ

พื ชและรหั สสินค้ าให้ ครบถ้ วนแต่ ละสดมภ์  ในแถวที่  1 -2 เมื่ อมี ค่ า ใช้ จ่ าย เกิดขึ้ น ในแต่ ละกิจกรรม  
ซึ่งการกรอกข้อมูลในหมวดนี้ให้กรอกเฉพาะรายการที่มีการใช้จ่ายที่เป็นเงินสดเท่านั้น 
 

5.7  วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 5 “รายจ่ายเงินสดเกษตรทางสัตว์” 

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละแถว (แยกตามชนิดของสัตว์/ผลิตภัณฑ์สัตว์และกิจกรรมที่ทำ) 
ให้กรอกจำนวนเงินที่มีการใช้จ่ายเป็นเงินสดแยกตามชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง โดยให้ระบุชื่อสินค้า/รหัสสัตว์ในแถวที่ 1-
2 และจำนวนเงินตามคำตอบของรายจ่ายที่ระบุทั้งหมด ที่จ่ายเป็นเงินสดตลอดทั้งปีเพาะปลูก (3-23) 

2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o ในแต่ละบรรทัด จะประกอบไปด้วยข้อมูลรายจ่ ายที่ แตกต่างกันตามชนิดสัตว์ที่ เลี้ ยง  

โดยระบุชื่อสัตว์และรหัสสินค้าให้ครบถ้วนแต่ละสดมภ์ ในแถวที่ 1-2 เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม ซึ่งการ
กรอกข้อมูลให้ระบุจำนวนเงินตามรายการที่ใช้จ่ายเป็นเงินสดเช่นกัน 
 

5.8  วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 6 “รายได้เงินสดจากการเกษตรอื่นๆ และรายได้นอกการเกษตร” 

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละแถวให้ระบจุำนวนรายได้ที่เป็นเงินสดรวมทั้งหมดที่ได้รับตลอดปีการ
เพาะปลูก 2563/64 โดยให้สอบถามอย่างละเอียด ในแต่ละรายการรายได้ทั้งรายได้เงินสดเกษตรในฟาร์ม รายได้
เงินสดเกษตรนอกฟาร์ม และรายได้เงินสดนอกการเกษตร  

2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o ในแต่ละบรรทัด ให้ระบุจำนวนเงินที่เป็นรายได้จากกิจกรรมของสมาชิกครัวเรือนที่ได้รับเป็นเงินสด

เท่านั้น  
o สำหรับรหัสรายการรายได้ที่ 7, 13 และ 33 ซึ่งเป็นรายได้อ่ืนๆ ให้ผู้สำรวจระบุไว้ด้วยว่าเป็นรายได้

จากทางไหน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

5.9 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 7 “รายจ่ายเงินสดเกษตรในฟาร์ม และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค” 

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละแถวให้ระบจุำนวนรายจ่ายเป็นเงินสดรวมทั้งหมดตลอดปีการเพาะปลูก 
2563/64 โดยให้สอบถามอย่างละเอียด ในแต่ละรายการรายจ่ายทั้ง รายจ่ายเงินสดเกษตรในฟาร์ม และรายจ่ายเงิน
สดเพื่อการอุปโภค/บริโภค  
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2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o ในแต่ละบรรทัด ให้ระบุจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายจากการประกอบกิจกรรมของสมาชิกครัวเรือน ที่

ต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น 
o สำหรับรหัสรายการรายจ่ายที่ 11 และ 37 ซึ่งเป็นรายจ่ายอ่ืนๆ ให้ผู้สำรวจระบุไว้ด้วยว่าเป็น

รายจ่ายประเภทใด เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกัน 
 

5.10 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 8 “ภาวะหนี้สิน สินเชื่อ และการชำระคืนของครัวเรือนเกษตร” 

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละแถว (แยกตามลักษณะของสินเชื่อและวัตถุประสงค์การกู้ยืมของแต่ละ
ยอดเงินกู้) ให้กรอกรหัสของลักษณะสินเชื่อว่าเป็นหนี้สินต้นปี หนี้สินที่กู้ยืมมาระหว่างปี หรือเป็นหนี้สินประเภท
หมุนเวียน ปีที่กู้ยืม จำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยที่จ่ายจริง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ตกลงกันไว้ ระยะเวลาการกู้ยืม แหล่ง
เงินกู้ รหัสของวัตถุประสงค์การกู้ยืมหลัก รหัสของหลักประกันการกู้ยืม จำนวนเงินที่มีการชำระคืนระหว่างปีรวมเงิน
ต้นและดอกเบี้ย รหัสของเหตุผลการค้างชำระ และจำนวนหนี้สินค้างชำระปลายปี รวมเงินต้นและดอกเบี้ย 

2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o ในแต่ละบรรทัด จะเรียกว่า 1 ชุดรายการข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่แตกต่างกันในสดมภ์

ที่ (1) ถึง (11) โดยในการกรอกแบบสอบถาม จะต้องลงรหัสและข้อมูลให้ครบถ้วนในแต่ละชุดรายการ/ในแต่ละแถว 
เมื่อมีการลงยอดเงินกู้ยืมในแต่ละรายการ 

o เงินต้นรวมดอกเบี้ย (บาท) 
▪ สำหรับ หนี้สินต้นปี หมายถึง มูลค่าของเงินกู้รวมดอกเบี้ย  
▪ สำหรับการกู้ยืมระหว่างปีเพาะปลูก 2563/64 และหนี้สินหมุนเวียน หมายถึง เฉพาะมูลค่าของ

เงินกู้ ไม่รวมดอกเบี้ย  
o ในการลงข้อมูลเงินกู้ในแต่ละแถว จะแยกตามลักษณะของเงินกู้และวัตถุประสงค์การกู้ยืม โดย

ให้ลงรหัสวัตถุประสงค์การกู้ยืมที่สำคัญที่สุดเพียงรหัสเดียวสำหรับยอดเงินกู้แต่ละยอด (ตามที่ระบุในสัญญาหรือใช้
เงินกู้ไปเพื่อวัตถุประสงค์นี้มากที่สุด) 

o ในสดมภ์ที่ (5) “ระยะเวลาการกู้ยืม” ให้ระบุระยะเวลาการกู้ยืมเป็นระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) ระยะ
กลาง (มากกว่า1-ถึง 5 ปี) และระยะยาว (มากกว่า 5 ปีขึ้นไป) 

o ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถระบุข้อมูลอัตราดอกเบี้ยในสดมภ์ที่ (4) ได้ เนื่องจากไม่ทราบหรือไม่
มีกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมที่แน่ชัด เช่น เป็นการกู้เงินนอกระบบ หรือในกรณีอ่ืนๆ ให้ระบุรหัสเป็น 99  

o ในสดมภ์ที่ (8) “หลักประกันการกู้ยืม” หากเกษตรกรกู้ยืมเงินมาโดยไม่ได้มีบุคคลอื่นค้ำประกันให้
และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผลผลิตค้ำประกัน จะถือว่าเกษตรกรผู้นั้นใช้ตัวเองเป็นผู้ค้ำประกันดังนั้นให้ลงรหัสของ
ประเภทหลักประกันเป็น 1 
 

5.11 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 9 “ทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร” 

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละแถว ให้กรอกมูลค่ารายการทรัพย์สิน ณ 31 มี.ค. 2564 (ปลายปีเพาะปลูก) ใน
สดมภ์ที่ 3 โดยให้สอบถามอย่างละเอียดในแต่ละรายการทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้แก่ ทรัพย์สินคงท่ีในการเกษตร 
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ทรัพย์สินดำเนินการในการเกษตร (เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร) ทรัพย์สินหมุนเวียนในการเกษตร และ
ทรัพย์สินนอกการเกษตร ทั้งนี้เฉพาะ ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรกลเกษตร ให้เจ้าหน้าที่สำรวจสอบถามจำนวน
หน่วยที่ครัวเรือนครอบครอง และระบุลงในสดมภ์ที่ 2 

2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o ทรัพย์สินหมุนเวียนในการเกษตร หมายถึง มูลค่าของปัจจัยการผลิตคงเหลือ(รหัส 22) ต้องรวม

มูลค่าของพืชและสัตว์คงเหลือปลายปี ณ 30 เม.ย. และมูลค่าปัจจัยการผลิตคงเหลือ เช่น ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์  เป็น
ต้น (สิ่งที่ใช้แล้วหมดไปในการผลิต) ซึ่งจะต้องประเมินมูลค่าคงเหลือ ณ ปลายปีเพาะปลูก  

o สำหรับรหัสรายการทรัพย์สินที่ 6, 20, 27 และ 44 ซึ่งเป็นทรัพย์สินอ่ืนๆ ให้ผู้สำรวจระบุไว้ด้วยว่า
คือทรัพย์สินอะไร เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

5.12 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 10 “ข้อมูลส่วนบุคคล การเคลื่อนย้ายและการประกอบอาชีพของสมาชิกใน
ครัวเรือนเกษตร”  

1) การกรอกข้อมูลในแต่ละแถว (แยกตามสมาชิกในครัวเรือนแต่ละคน) ให้กรอกข้อมูลของสมาชิกที่
อาศัยอยู่ในครัวเรือนในช่วงปีเพาะปลูก 2563/64 ทีละคนเริ่มจากสมาชิกท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือน ไล่ไปทีละแถว โดย
ใส่หมายเลขเรียงลำดับคนที่ 1, 2, 3, ... ซึ่งประกอบไปด้วยสถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก 
การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเคลื่อนย้ายของสมาชิกในครัวเรือนซึ่งประกอบด้วย ลักษณะการเคลื่อนย้าย(ประจำ/ย้าย
เข้า/ย้ายออก) เดือนที่สมาชิกในครัวเรือนมีการเคลื่อนย้ายเข้า/ย้ายออก และเหตุผลการเคลื่อนย้าย  

2) ข้อสังเกตในการกรอกแบบสอบถาม 
o ให้สอบถามถึงสมาชิกทุกคนที่อาศัยกินและอยู่ร่วมกันในครัวเรือนในช่วงปีเพาะปลูกนั้นๆ และ

สมาชิกที่ไม่อาศัยอยู่ในครัวเรือน แต่ยังมีภาระผูกพันอยู่กับในครัวเรือนและยังไป-มาหาสู่กับครัวเรือนเป็นประจำ เช่น 
ลูกหลานในวัยเรียนที่ไปเรียนหนังสือในต่างถิ่น แต่ครัวเรือนยังคงส่งเสียค่าเล่าเรียน/ค่ากินอยู่ให้ ซึ่งสมาชิกคนดังกล่าว จะมี
บัญชีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่ก็ได้ โดยให้ยึดการอาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือนและการมีภาระผูกพันร่วมกันกับ
ครัวเรือนเป็นสำคัญ และให้ยึดเจตนาที่แท้จริงของสมาชิกเป็นสำคัญนอกจากนี้ ยังรวมถึงลูกจ้างที่อยู่ประจำในครัวเรือน
ในช่วงปีเพาะปลูกนั้นๆ 

o หากอายุจริงของสมาชิกในครัวเรือนต่ำกว่า 1 ปี ให้ลงว่าอายุ 1 ปี ในสดมภ์ที่ (4) “อาย”ุ  
o หากมีสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มเกินกว่าหนึ่งกลุ่ม ในสดมภ์ที่ (7)“การเป็นสมาชิกกลุ่ม” 

ให้กรอกข้อมูลเพียงกลุ่มหลักกลุ่มเดียวเท่านั้น 
o สดมภ์ที่ (8) “ลักษณะการเคลื่อนย้าย” การลงรหัสจะต้องมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในสดมภ์ที่ 

(9) “จำนวนเดือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน” และสดมภ์ที่ (10) “เหตุผลการเคลื่อนย้าย” 
▪ ลงรหัส 1 ‘อยู่ประจำ’หากสมาชิกผู้นั้นอยู่ในครัวเรือนตลอดช่วงระยะเวลา 12 เดือน ในรอบปี

เพาะปลูก 2563/64 (1 พ.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) ซึ่งหมายรวมถึงสมาชิกในวัยเรียนที่ไปเรียนหนังสือในต่างถิ่น 
โดยที่ครัวเรือนยังส่งเสียดูแลอยู่   
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▪ ลงรหัส 2 ‘ย้ายเข้า’ หากสมาชิกผู้นั้นได้เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในครัวเรือนระหว่างปีเพาะปลูก 2563/64 
และยังอาศัยอยู่ในครัวเรือนจนถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เช่น เครือญาติ หรือแรงงานที่เข้ามาทำงานรับจ้างใน
ฟาร์ม และอาศัยกิน และอยู่กับครัวเรือน 

▪ ลงรหัส 3 ‘ย้ายออก’ หากสมาชิกผู้นั้นเพิ ่งจะย้ายออกจากครัวเรือนระหว่างปีเพาะปลูก 
2563/64 โดยที่ก่อนหน้านี้ภายในคาบเวลาของปีเพาะปลูก ยังอาศัยอยู่ในครัวเรือน เช่น สมาชิกที่ไปทำงานในต่าง
ถิ่น/ต่างประเทศ**เป็นต้น หากเป็นสมาชิกที่ย้ายออกจากครัวเรือนไปแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี จะไม่
นับว่าเป็นผู้ย้ายออกในกรณีนี้และไม่นับรวมว่าเป็นสมาชิกในครัวเรือน 
 

5.13 วิธีการกรอกข้อมูลในหมวดที่ 11“แบบสอบถามทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู้สึก และการประเมิน
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ปี 2564” 

ในหมวดนี้จะประกอบไปด้วยคำถามหลัก 4 คำถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นของเกษตรกรในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรในด้านความภูมิใจและความพอใจในการเป็นเกษตรกร ความคิดที่จะให้ลูกหลานสืบต่ออาชีพเกษตรกรรม 
สถานภาพของยุวเกษตรกร ความม่ันใจในสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน และความสุขในครอบครัว โดยให้ผู้สำรวจ
ลงรหัสคำตอบตามที่ได้ระบุไว้ในด้านบนของคำถาม หรือประเมินความคิดของการตอบคำถาม (น้อยที่สุดจนถึงมาก
ที่สุด) ซึ่งได้ชี้แจงคำนิยามไว้แล้วในบทที่ 4  



 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 



บัญชีรายชื่อหมู่บ้านตัวอย่าง  การสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรปีเพาะปลูก 2563/64
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 // จังหวัด พิจิตร (140)   

ที่นับจดได้ (M) M (statum)
01 อ. เมืองพิจิตร 02 ต. คลองคะเชนทร์ 08 บ้านคลองใหม่ 6 36 25 4

04 ต. ดงป่าคํา 01 บ้านเขารูปช้าง 4 29 29 4
09 ต. ปากทาง 02 บ้านราชช้างขวัญ 4 45 40 4
10 ต. ป่ามะคาบ 12 บ้านสระสาลี 4 22 20 4
12 ต. เมืองเก่า 07 บ้านไร่ 4 52 52 4
18 ต. ย่านยาว 01 บ้านวัดหาดมูลกระบือ 6 56 30 4
18 ต. ย่านยาว 02 บ้านย่านยาว 4 43 30 4

02 อ. ตะพานหิน 04 ต. คลองคูณ 07 บ้านคลองคูณ 1 ไม่มีการเลี้ยงสัตว์แล้ว
05 ต. งิ้วราย 07 บ้านงิ้วราย 4 44 40 4
13 ต. หนองพยอม 05 บ้านหนองนกยาง 4 69 50 4
14 ต. วังหลุม 10 บ้าน... 4 27 20 4
16 ต. ทับหมัน 06 บ้านทับหมันเหนือ 4 89 70 4

03 อ. บางมูลนาก 04 ต. ภูมิ 05 บ้านห้วยกรวด 4 60 50 4
13 ต. หอไกร 07 บ้านย่านท่าเสา 4 40 40 4

04 อ. โพทะเล 01 ต. โพทะเล 07 บ้านน้ําชุ 2 53 10 4
02 ต. ทะนง 10 บ้านไร่ 1 82 50 4
03 ต. ท่าขมิ้น 00 ในเขตเทศบาล 2 ไม่มีการเกษตรแล้ว
03 ต. ท่าขมิ้น 07 บ้านวังกะจะ 4 37 30 4
07 ต. ท้ายน้ํา 03 บ้านปากน้ํา 4 38 30 4
13 ต. วัดขวาง 07 บ้านกองทอง 4 63 60 4

05 อ. โพธิ์ประทับช้าง 01 ต. โพธิ์ประทับช้าง 12 หนองไม้สุก 4 42 42 4
02 ต. ไผ่ท่าโพ 05 บ้านเนินทอง 4 64 55 4
05 ต. ดงเสือเหลือง 03 บ้านปมประดู่ 4 37 37 4
05 ต. ดงเสือเหลือง 14 บ้านหนองขานาง(ตะวันตก) 5 55 40 4

จํานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด

ผ 1

พวกที่รหัสต. ตําบลรหัสอ. อําเภอ ที่สัมภาษณ์ได้ (m) หมายเหตุหมู่บ้านหมู่ที่



สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 // จังหวัด พิจิตร (140)   

ที่นับจดได้ (M) M (statum)
07 ต. ทุ่งใหญ่ 04 บ้านบ่อปิ้งเกลือ 3 71 20 4

06 อ. สามง่าม 01 ต. สามง่าม 03 บ้านสามง่าม 2 18 10 4
03 ต. เนินปอ 13 บ้านบึงตะคต 1 36 30 4

07 อ. วังทรายพูน 01 ต. หนองพระ 09 บ้านดงคันแทว 4 59 57 4
02 ต. หนองปลาไหล 04 บ้านทับไทร 6 31 30 4
02 ต. หนองปลาไหล 14 บ้านวังสมบูรณ์ 4 34 34 4
03 ต. วังทรายพูน 04 บ้านวังแสง 4 44 40 4
03 ต. วังทรายพูน 08 บ้านหนองจิกเภา 4 17 15 4

08 อ. ทับคลอ้ 02 ต. เขาเจ็ดลูก 09 บ้านเขาหม้อ 4 ไม่ให้ความร่วมมือ
04 ต. ท้ายทุ่ง 02 บ้านท้ายทุ่ง 4 74 62 4

09 อ. สากเหล็ก 01 ต. สากเหล็ก 13 บ้านหนองแหน 4 33 31 4
05 ต. วังทับไทร 01 บ้านวังทับไทร 6 97 86 4
05 ต. วังทับไทร 03 บ้านหนองสองห้อง 6 87 66 4
05 ต. วังทับไทร 07 บ้านวังปราง 6 34 22 4

10 อ. บึงนาราง 01 ต. ห้วยแก้ว 03 บ้านบึงปลิง 4 36 25 4
03 ต. แหลมรัง 08 บ้านใหม่สามัคคี 5 84 77 4
03 ต. แหลมรัง 11 บ้านเนินสําราญ 4 35 35 4

11 อ. ดงเจริญ 04 ต. ห้วยพุก 11 บ้านเนินชัยศรี 4 ไม่มีผู้ให้ข้อมูล
12 อ. วชิรบารมี 01 ต. บ้านนา 13 บ้าน... 1 15 9 4

04 ต. หนองหลุม 02 บ้านโนนป่าแดง 4 43 35 4

1 2 3 4 5 6 7
204 184 5 432 8 8
4 3 1 28 2 6
4 3 1 28 2 6

จํานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด
พวกที่ ที่สัมภาษณ์ได้ (m) หมายเหตุ

พวกที่
จํานวนหมู่บ้านทั้งหมด
จํานวนหมู่บ้านตัวอย่าง

ผ 2

จํานวนหมู่บ้านที่สํารวจได้

อําเภอรหัสอ. ตําบลรหัสต. หมู่ที่ หมู่บ้าน



บัญชีรายชื่อหมู่บ้านตัวอย่าง (สํารอง)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 // จังหวัด พิจิตร (140)   

ที่นับจดได้ (M) M (statum)
04 โพทะเล 02 ทะนง 09 บ้านแหลมรัง 1
04 โพทะเล 03 ท่าขมิ้น 01 บ้านท่าขมิ้น 1 135 60 4 แทน บ้านคลองคูณ
04 โพทะเล 01 โพทะเล 00 ในเขตเทศบาล 2
04 โพทะเล 06 ท่าเสา 00 ในเขตเทศบาล 2
05 โพธิ์ประทับช้าง 05 ดงเสือเหลือง 13 บ้านนาเหนือ 5
05 โพธิ์ประทับช้าง 07 ทุ่งใหญ่ 02 บ้านทุ่งประพาส 5
05 โพธิ์ประทับช้าง 03 ไผ่รอบ 16 บ้านหนองบัว 1
05 โพธิ์ประทับช้าง 05 ดงเสือเหลือง 05 บ้านหนองขานาง 1
11 ดงเจริญ 01 วังงิ้วใต้ 06 บ้านวังกะทะ 2 15 8 4 แทน.....
11 ดงเจริญ 02 วังงิ้ว 06 บ้านใหม่ดงเจริญ 2
01 เมืองพิจิตร 09 ปากทาง 09 บ้านคลองท่าหลวง 3
02 ตะพานหิน 17 ไผ่หลวง 03 บ้านคลองข่อย 3
07 วังทรายพูน 01 หนองพระ 08 บ้านเขาเขต 4
07 วังทรายพูน 01 หนองพระ 11 บ้านหนองผํา 4
12 วชิรบารมี 04 หนองหลุม 01 บ้านต้นประดู่ 4 36 30 4 แทน.....
12 วชิรบารมี 04 หนองหลุม 03 บ้านต้นประดู่ 4 37 35 4 แทน.....
09 สากเหล็ก 03 คลองทราย 03 บ้านหนองสาหร่ายใหม่ 6
09 สากเหล็ก 03 คลองทราย 01 บ้านหนองตะเคียน 6
10 บึงนาราง 02 โพธิ์ไทรงาม 01 บ้านโพธิ์ไทรงาม 5
10 บึงนาราง 05 บึงนาราง 10 บ้านดงไทร 5

พวกที่ หมายเหตุ

ผ 3

ที่สัมภาษณ์ได้ (m)อําเภอรหัสอ. ตําบลรหัสต. หมู่ที่ หมู่บ้าน
จํานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด



ผ 4

  หมู่ที ่........3......... ช่ือหมู่บ้าน ...........บา้นบึงปลิง............................................... ตําบล ..........ห้วยแกว้..................  ช่ือผู้สํารวจ 

  อาํเภอ ..........บึงนาราง......................... จงัหวดั .............พิจิตร....................... พวกที ่Stratum ………4….....…..

  ช่ือผู้ให้ข้อมูล .………วิชยั………คาํดี............................. ตําแหน่ง .....ผูใ้หญ่บา้น.................. โทรศัพท์ ..…085-1427380.....................

  การสุ่มครัวเรือนเกษตรตวัอยา่ง จะประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน โดยอาศยัค่าจากตารางเลขสุ่ม:
  (1)  จากแถวท่ี ........12............ สดมภท่ี์  .....19.............. ไดห้มายเลข ........27............... และหมายเลข  .......31............... ตามลาํดบั  
  (2)  จากหมายเลขสุ่มท่ีไดใ้นขั้นตอนท่ี (1) จะถูกนาํมาเป็น "หมายเลขเร่ิมตน้" เพ่ือสุ่มครัวเรือนตวัอยา่งในขั้นตอนท่ี (2)  
         โดยจะเร่ิมจากแถวท่ี ......27............ และสดมภท่ี์ ......31............ ซ่ึงจะไดห้มายเลขเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ช่ือหวัหนา้ครัวเรือนเกษตร จริง/สาํรอง ลาํดบัท่ี จริง/สาํรอง

(1) (2) (3) (1) (3)

1 นายกบ                  ช่ือสกลุ 21 นางดา
2 นายเขียว                                                       จ 22 นายเมฆ

แบบนับจดบัญชีรายช่ือครัวเรือนเกษตร

การสํารวจภาวะเศรษฐกจิสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2563/64

แผน่ท่ี .....1....../.....1......

วนัท่ี ...7.../..พ.ค../2564

จา
กต

าร
าง
เลข

สุ่ม

ช่ือหวัหนา้ครัวเรือนเกษตร

(2)

.....สุรวฒิุ..หอยสังข.์....

        .............................................................................................................................................................................................
        .......02, 32, 57, 47, 95, 09, 38, 63, 07, 11, 84, 16, 81, 80, 65, 38.............................................................................

        .............................................................................................................................................................................................

2 นายเขยว                                                       จ 22 นายเมฆ
3 นายปลา                                                       23 นายบุญส่ง
4 นางแดง                                                           24 นายวลัลภ
5 น.ส.สมใจ                                                         25 นางนารี
6 นายมานพ                                    26 น.ส.ปลา
7 นายบุญช่วย                                                       จ 27 นางชอบ
8 นายทองทา ส 28 นายมนสั
9 นางสมจิตร จ 29 น.ส.ฟ้าใส
10 นายพงษ ์                                                      30
11 นายปู                                            ส 31
12 นางชูใจ                                                 ส 32 จ
13 นายพิชยั                                     
14 นายวฒัน์                                                 
15 นายเขม้                                 
16 นายอาทิตย ์                           ส
17 นางทิพย์
18 นายกฤษณ์                                       
19 นายชยั 25
20 นางจนัทร์ 36

ใ ้ ั ั ื ั ื ใ ่ ้ ี้ ใ ์ ี่

 ** จํานวนครัวเรือนเกษตรท้ังหมดในหมู่บ้าน 
 * จํานวนครัวเรือนเกษตรตามพวก (Stratum)

นายเก่ง
นางฉลาด
นางนอ้ง
จาํช่ือไม่ได ้4 ครัวเรือน

หมายเหตุ: ให้นบัจดครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือนในหมู่บา้นนี และกรอกหมายเลขในสดมภที์ (1)
สรุปจาํนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดในหมู่บา้น ในหนา้แรกของแบบนบัจดเท่านั้น



ผ 5

สดมภ์ที่

1  -  5 6  - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50
 แถวที่ 1 66382 15528 84842 81705 94991 21697 36788 47006 93635 46346

2 03652 05596 33549 17978 19530 51672 22313 48650 28912 95530
3 34352 71697 19054 76686 72178 26311 93874 62920 31358 90105

ตารางเลขสุ่ม  (50 แถว 50 สดมภ์)

4 89810 52890 18595 49450 13320 68461 13121 76015 77121 19556
5 77127 34799 05411 77151 36701 05396 61933 60861 20125 13778

6 26134 72770 11731 38482 70357 22998 74816 54152 12549 50158
7 63829 53787 97096 64510 05017 91548 66225 53005 02723 18952
8 36881 27633 46679 38637 40904 84019 26359 81175 28586 77130
9 49260 89565 42262 41817 75621 12736 25860 89327 24851 88048
10 99530 69830 55306 94736 27921 19900 13225 26992 18628 65701

11 39103 17818 08259 25124 97387 19121 70392 46803 02099 58861
12 66675 03660 84955 25727 98318 61295 20402 47286 03731 44417
13 15598 76014 75057 56326 77649 10229 67799 87169 33887 83088
14 65951 36388 89251 24336 24379 35887 04185 29513 83262 43519
15 92516 51454 20020 23263 25872 16650 49251 99022 01580 25109

16 02568 21309 62911 48088 48817 95303 87644 30949 57867 21097
17 07352 55191 42366 40627 86634 84017 32962 39924 28563 72058
18 41336 96129 95296 95029 29341 62141 37581 22100 34462 15903
19 35112 90423 16382 43070 08392 67058 21448 20805 65959 31417
20 84158 08738 81860 79280 88141 06101 53029 41305 91355 12306

21 66582 15760 73158 92772 27798 54213 81749 28890 30727 56097
22 86969 97795 61748 32581 63153 20607 44049 45972 73063 28097
23 88309 34969 70892 20751 13816 93508 27814 12061 66701 5150223 88309 34969 70892 20751 13816 93508 27814 12061 66701 51502
24 03043 23079 45036 90644 92142 00363 31268 51996 55599 51700
25 56328 87323 10741 27286 69855 58993 09691 69345 56108 70432

26 53992 82874 48927 58841 86133 94712 40117 90537 88800 18964
27 11787 70848 51515 35584 72619 22438 02325 74795 09386 30711
28 84168 18065 38070 85585 75128 96270 59154 54982 18808 23576
29 03753 98182 81531 44339 28353 54599 59728 06059 80315 28023
30 44341 60229 75420 58427 37055 21885 87277 72620 88187 2859530 44341 60229 75420 58427 37055 21885 87277 72620 88187 28595

31 32997 31769 01675 61851 03044 20969 16283 93289 43915 91099
32 36945 35276 50358 94650 95490 22457 78064 13429 25356 31187
33 31149 88020 76000 00803 94523 44555 24299 75135 01754 12934
34 40093 31452 64502 35975 11036 10334 29470 86699 42165 25907
35 75952 14742 58206 58070 02156 14165 14826 89119 18546 16732

36 52732 49304 31884 17068 01156 98051 36043 68289 00792 8772236 52732 49304 31884 17068 01156 98051 36043 68289 00792 87722
37 12566 34446 85830 60807 16039 39137 96180 83692 26425 41676
38 84563 25326 97080 70150 46270 56429 17005 85966 81848 68382
39 81108 19166 15535 34606 34284 42437 57235 32989 41581 85550
40 06194 92582 30675 66768 12696 62106 51670 80295 31198 00362

41 21001 00341 00880 70323 55876 83668 93875 98677 90514 82634
42 17874 79028 50195 71973 67317 41447 29313 45060 34068 43327
43 04531 17235 74175 24560 99563 88064 73535 53505 84363 2001843 04531 17235 74175 24560 99563 88064 73535 53505 84363 20018
44 84678 59231 79423 46845 25029 42891 44090 99336 17244 01841
45 90055 56032 13117 88139 93634 31578 92385 23014 04539 98387

46 97735 78007 90190 05243 90417 02339 35666 25452 60475 41426
47 35953 84592 51111 90400 66716 33464 00224 11028 39172 49946
48 26673 94932 89170 73420 72749 94762 29733 10765 46864 27455
49 15419 85430 58011 57533 99931 94405 22243 37594 91737 51885
50 03044 11035 67386 22987 25110 18637 32835 62826 00975 46020



1 
 

 

การเขียนตัวเลขที่ถูกต้อง 

ผิด          ถูก  

 

ไม่เติม “.” หรือ “,” 

 

2563/64
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

2564
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เพิ่ม 488 อินทผาลัม
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ใส่ให้ครบทุกหน้า 

 

     พืชแต่ละชนิดต้องนําไปกรอกใน หมวด 2.1 หรือ 
หมวด 2.2 เลอืกเพียงหมวดเดียว โดยสามารถเลือกจาก
หน่วยของพืช ถ้าเป็น “กิโลกรัม” ระบใุน หมวด 2.1    
แต่ถ้าเป็น “บาท” ระบุใน หมวด 2.2  

เครื่องสแกนไม่อ่านค่าในตาราง   
มีไว้เพื่อตรวจสอบเท่านั้น 

1 พฤษภาคม 2563 

ณ วันที 31 ม.ีค. 2564 

กรอกข้อมูลตามแปลงที่ดินของเกษตรกร ถ้าที่ดินแปลงใดมีการ
ปลูกพชืสลับ หรือ เลี้ยงสัตว์หลายชนิดใสม่าเพียง 1 แถว แล้ว
ระบุรหัสและชื่อพืชในช่อง รหัสพชืที่ปลูก เนื้อที่ถือครองใส่เท่า
เนื้อที่จริง หากมีการปลูกซ้ํา ให้ระบุในหมวด 2.1 และ 2.2 



6 
 

 

 

กรณีที่ปลูกยังไม่มี
ผลผลิต ให้กรอกข้อมูล
ในช่อง (1) ถึง (4)  ห้ามลืมกรอก!!   

     ในหมวด 2.1 และหมวด 2.2 ต้องตรวจสอบ ปริมาณการผลิตกับ
ปริมาณการกระจายผลิตให้เท่ากัน โดย                        
(6)+(7)+(8) = (9)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19) 
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มูลค่าการขายผลผลิต 

ข้าว = 5,750 x 6.50 = 37,375 บาท 

ถ่ัว = 3,200 x 16.00 = 51,200 บาท 

มัน = 17,000 x 1.60 = 27,200 บาท 

คะน้า = 1,700 x 20.00 = 34,000 บาท 

     ตัวอย่าง มีการปลูกคะนา้ 3 รอบต่อปีเพาะปลูก เน้ือที่ขนาด 
0.5 ไร ่เน้ือที่ปลูก/เก็บเก่ียว/ให้ผลเป็น 1.5 ไร่  (0.5 ไร ่x 3 ครั้ง) 
และผลผลิตรอบละ 600 กก. รวม 3 รอบเป็น 1,800 กก./ปี  
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ห้ามลืมกรอก!!   

มูลค่าการขายผลผลิตพชืรวม (หมวด 2.1 และ 2.2) 

ข้าว 37,375 บาท + ถ่ัว 51,200 บาท + มัน 27,200 บาท + คะน้า 
34,000 บาท + กล้วยน้าํหว้า 15,000 บาท + เงาะ 32,850 บาท + 
ทุเรียน 24,500 บาท = 222,125 บาท 

   พืชทั้ง 3 ชนิดปลูกผสม
ในที่ดินแปลงเดียวกันโดย
เน้ือที่รวม 8 ไร่ นักสํารวจ
ต้องแยกเนื้อที่ปลูกของ
พืชแต่ละชนิดออกจาก
กันในหมวด 2.1  หรือ 
2.2 น้ี 
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กรอกให้ครบทุกช่อง   

     ในหมวด 3 ปริมาณการผลิต
กับปริมาณการกระจายผลิตไม่
จําเปน็ต้องเท่ากัน  

มูลค่าการขายผลผลิตทางสัตว์รวม (หมวด 3)                              
ปลานิล 36,000 บาท + โคเนื้อ 20,000 + ไข่ไก่ 600 = 56,600 บาท 

ต้นปีมีวัว 2 ตัว เกิดใหม่ระหว่าง
ปี 1 ตัว และขาย 1 ตัว 
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รายจ่ายรวมท้ังปีของแตล่ะสินค้า 

46,920 บาท 25,600 บาท 16,800 บาท 9,500 บาท รายจ่ายรวม
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13,000 บาท 7,000 บาท รายจ่ายรวม 18,700 บาท 26,600 บาท 

รวมรายจ่ายทางพืช 163,490 บาท

      หากแบ่งแยก
รายการไม่ได้ 
สามารถใส่ในช่อง
ค่าจ้างและค่าวัสดุ
อุปกรณ์เหมารวม 

 มีการลงทุนปลกูใหม่
ทดแทนต้นที่โคล่นไป 
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15,100 บาท 10,600 บาทรายจ่ายรวม 300 บาท 
รวมรายจ่ายทางสัตว์ 26,000 บาท

รายจ่ายรวมท้ังปีของแตล่ะสินค้า 
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รวม 1,252,500 บาท 

รายได้รวมทั้งปี

6 เพิ่ม เงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
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รวม 144,800 บาท 

ถามความถี่ในการซื้อ ช่วย
ตอบคําถามได้ง่ายขึ้น 

รายจ่ายรวมทั้งปี
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- ใส่ข้อมูล “1 ยอดกู้ยืม = 1 รายการ = 1 แถว”                                                                               
- วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมหลัก สดมถ์ที่(7) ใส่เพียง 1 ข้อ                                                                      
- เงินต้นรวมดอกเบี้ย ณ 1 เม.ย. 2563 สดมถ์ที่(3) ถ้ายังไม่ครบกําหนดยอดเงินไม่ต้องรวมดอกเบี้ย                      
- การชําระหนีค้ืน สดมถ์ที่(9) เป็นยอดเงินที่จ่ายหนี้ตามจริง จ่ายแต่เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย หรือจ่ายทัง้สองรวมกัน    
- หนี้สนิคา้งชําระปลายปี สดมถ์ที่(11) ณ 31 มี.ค. 2564 ถ้ายังไม่ครบกําหนดไม่รวมดอกเบี้ย 

ณ 31 ม.ีค. 25641 เม.ษ. 63- 31 มี.ค. 64 
ณ 1 เม.ษ. 2563 

596363
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มูลค่าปัจจัยการผลิตคงเหลอื (22) ต้องรวมมูลคา่ของพชืและ
สัตว์คงเหลือปลายป ีณ 30 เม.ย. ในหมวด 2.1 2.2 และ 3 

 

(หน่วย)    ณ 31 มี.ค. 2564 (บาท) (หน่วย)    ณ 31 มี.ค. 2564 (บาท)
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66

6
6

- ใส่ข้อมูล “1 คน = 1 รายการ = 1 แถว”                                                                               - 
ระดับการศึกษาสูงสุด สดมถ์ที่(5) ใส่ระดับการศึกษาที่จบการศึกาแล้ว เช่น ถ้ากําลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4 - ม.6 
ซึ่งยังไม่จบการศึกษา ใส่ระดับการศึกษาสูงสุดเป็น ม.3 คอื รหัส 3 แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าเรียนหรือยังไม่
จบการศึกษา ป.4 ใสร่ะดับการศึกษาสูงสุดเป็นเด็กเล็ก คือ รหัส 9                                                      
- อาชพีหลัก หากมีหลายอาชีพยึดตามเวลาส่วนใหญ่ทีใ่ช้กับการทําอาชีพนั้นๆ หากเวลาที่ใช้พอๆกันให้ยึดตาม
รายได้ที่มากกว่าของอาชีพนั้นๆแทน                                                                                           
- การเปน็สมาชิกกลุ่ม สดมถท์ี่(7) ใส่ได้แค่กลุ่มเดียว โดยถือเอากลุ่มที่สําคัญทีสุ่ดเป็นหลัก                            
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