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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ค ำน ำ 
การก าหนดนโยบายและวางแผนงานด้านพัฒนาการเกษตรของประเทศ จะต้องเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อาทิเช่น  
การมีประเทศผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งขันในตลาดการค้าเสรีที่ มีศักยภาพในการผลิตสูงและมีกลไกการตลาด  
ที่มีประสิทธิภาพย่อมมีโอกาสที่จะได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากน้ีการก าหนดมาตรการกีดกันทาง
การค้าหรือมาตรการอื่นๆ ของกลุ่มประเทศต่างๆ ที่ก าหนดขึ้ นมาเ พ่ือปกป้อ งผลประโยชน์ของ
ตนเอง จึงย่อมจะเกิดผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ถู กผลกระทบดังกล่าว 
เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ เป็นทั้งผู้ผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือเลี้ยงตัวเองและส่งออกเป็นรายได้    
ที่ส าคัญจึงได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้จ า เป็นต้องก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาการ
เกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลทางการเกษตรที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถิติที่ มี
รายละเอียดอย่างเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 

การเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติการเกษตร เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ มีศูนย์สารสนเทศการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านวิชาการสถิติ         
คือ ก าหนดระเบียบวิธีส ารวจ ก าหนดค านิยาม รวบรวมกรอบตัวอย่างจาก สศท. ก าหนดจ านวนตัวอย่าง      
สุ่มหมู่บ้านตัวอย่าง จัดท าแบบสอบถาม จัดท าคู่มือ  และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานส ารวจ
ภาคสนาม โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  1 – 12 เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานภาคสนามและ
วิเคราะห์ผลเบื้องต้น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ 

(1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับเน้ือที่ เพาะปลูก เน้ือที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตของ    
ข้าวนาปรัง 

(2) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลเก็บเกี่ยว และปริมาณการขาย
ผลผลิตของเกษตรกรในแต่ละเดือน 

(3) เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยใีนการปลูก และการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น วิธีการปลูก พันธุ์ที่ปลูก  
ปริมาณพันธุ์ที่ใช้ และการใช้ปุ๋ ย เป็นต้น 

(4) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ สาเหตุ และแนวโน้มการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564 
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1.3 แผนปฏิบัติงำนส ำรวจ 

แผนปฏิบัติงำน กำรจัดท ำข้อมูลข้ำวนำปรัง ปี 2564 ภำคอื่น ๆ 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

2563 2564 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

 

1.เตรียมงานด้านวิชาการ              

2.ปฏิบัติงานสนาม 

-ภาคอื่น  ๆ

             -ภาคใต้ 

3.บรรณาธิกรณ์และ
บันทึกข้อมูล 

-ภาคอื่น  ๆ

             -ภาคใต้ 

4.ประมวลผล 

-ภาคอื่น  ๆ

             -ภาคใต้ 

5.วิเคราะห์ข้อมูลหลัก
เบื้องต้น 

-ภาคอื่น  ๆ

             -ภาคใต้ 

6.รายงานเผยแพร่ข้อมูล
หลักและจัดท าข้อมูล
คณะท างานพัฒนาข้อมูล
คุณภาพด้านพืช 

-ภาคอื่น  ๆ

             -ภาคใต้ 
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สศท. 

 

 

 
ศสส. 

 

 

ศสส.และสศท. 
 

 

 

ศสส.และสศท. 

 

 แผนปฏิบัติงานส ารวจน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้มีแผนการปฏิบัติในกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง
รับผิดชอบ เน่ืองจากการปฏิบัติงานที่ช้ากว่าแผนที่ก าหนดอาจจะส่งผลกระทบถึงขั้นตอนสุดท้าย 
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บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีส ำรวจ 

การส ารวจข้อมูลการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2564 เป็นการส ารวจแบบเฉพาะอย่างขนาดใหญ่  
(Large scale survey) ที่ใช้วิธีการนับจดและสุ่มหน่วยตัวอย่าง (unit) ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
เราจะเรียกว่าเป็นการส ารวจด้วยวิธีตัวอย่างที่ต้องใช้วิธีการแจงนับข้อมูลโดยการสอบถาม (List frame) 
ตามรายการข้อความที่ก าหนดจากหน่วยสุ่มที่เล็กที่สุดที่ตกเป็นตัวอย่าง ได้แก่ ครัวเรือน (ตามค านิยาม)  
ซึ่งต้องอยู่บนหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีวิชาการด้านสถิติศาสตร์เป็นหลัก ได้แก่ ทฤษฎีสุ่ม และการประมาณ
ค่าสถิติ  เป็นต้น เพ่ือการอนุมานไปสู่ประชากรได้อย่างถูกต้อง และมีความน่าเช่ือถือในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1  กำรด ำเนินกำรในหน่วยกำรสุ่มข้ันที่หน่ึง (หมู่บ้ำน) 

ในการส ารวจข้อมูลการผลิตข้าวนาปรังครั้งน้ี ศูนย์สารสนเทศการเกษตรก าหนดให้ท าการ
ส ารวจโดยใช้แผนแบบการส ารวจแบบแบ่งพวก 2 ขั้นตอน (Stratified Two-Stage Systematic Sampling) 
โดยก าหนดให้หมู่บ้านที่มีการเพาะปลกูข้าวนาปรงั ปี 2564 เป็นหน่วยสุ่มขั้นที่ 1 (Primary Sampling Unit) 
และครัวเรื อนที่ เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี  2564 เป็นหน่วยสุ่ มขั้นที่  2  (Secondary Sampling Unit) 
ของประชากรจังหวัด มีการด าเนินงานดังน้ี 

2.1.1  กรอบตัวอย่ำง (Sampling Frame) 

ในประชากรจังหวัดประกอบด้วยห มู่บ้านที่ มีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ตามพ้ืนที่
เหมาะสมมาก (S1) พ้ืนที่ เหมาะสมปานกลาง (S2) และพ้ืนที่เหมาะสมน้อย+ไม่เหมาะสม (S3+N) ดังน้ัน
ในแต่ละจังหวัดจะถูกแบ่งออกเป็นช้ันภูมิ (พวกที่) ตามคุณลักษณะที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างน้อยจากน้ัน
แต่ละช้ันภูมิก็จะแบ่งย่อยออกไปตามขนาด หรือตามศักยภาพของห มู่บ้านที่ เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
ที่จะสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ละเอียดลงไปได้อีก เพ่ือน ามาใช้เป็นเกณ ฑ์ในการแบ่งเป็นพวก  
หรือช้ันภูมิต่างๆ ที่เหมาะสมอีกช้ันหน่ึง  

2.1.2  กำรจัดสรรขนำดตัวอย่ำง 

กิจกรรมในขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดให้แต่ละช้ันภูมิย่อยที่แบ่งออกไปน้ัน จะต้องมี
จ านวนหมู่บ้านตัวอย่างเท่าใดจึงจะเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้จ านวนตัวอย่าง            
ทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานมาท าการจัดสรรด้วยวิธีการจัดสรรแบบสัดส่วน (Proportional Allocation)
ของขนาดเน้ือที่เพาะปลูก และจ านวนหมู่บ้าน 
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2.1.3  กำรสุ่มหมู่บ้ำนตัวอย่ำง 

การปฏิ บัติ ในขั้ นตอน น้ี  มี จุ ดมุ่งหมายเพ่ือ ให้ มีก าร ใช้หน่วยสุ่ มตัวอ ย่าง  (ห มู่บ้า น ) 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงต้องมีการสุ่มหมู่บ้านตัวอย่างตามแผนแบบที่ก าหนดดังที่กล่าวมาแล้ว
ในข้อ 2 .1  เพ่ือให้ตัวอย่างที่สุ่มได้เป็นตัวอย่างที่ดี  ที่จะสามารถอนุมานประชากรได้อ ย่างถูกต้อ ง  
ได้ต ัวประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพภายใต้ขีดจ ากัดในด้านขนาดของตัวอย่าง ดังน้ันในแต่ละจังหวัด 
ส่วนกลางจะจัดท าบัญชีรายช่ือหมู่บ้านตัวอย่าง อย่างน้อย 2 พวก ตามที่กล่าวมาแล้วใน ข้อ 2.1.1  
ตามความแตกต่างของศักยภาพในด้านต่างๆ ของหมู่ บ้าน น ามาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเป็นช้ันภูมิ 
หรือพวกที่  ให้ได้มากขึ้นไปอีก เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่จะได้จากการส ารวจด้วยวิธี
ตัวอย่างจากทุกช้ันภูมิหรือพวกที่  โดยในแต่ละช้ันภูมิหรือพวกที่จะประกอบด้วยห มู่บ้านที่ตกเป็น
ตัวอย่างที่ เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปท าการส ารวจ หรือเก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างที่ เล็ กที่สุด ได้แก่ 
ครัวเรือนในหมู่บ้านตัวอย่าง ต่อไป                        

2.2  กำรด ำเนินงำนในหน่วยสุ่มข้ันที่สอง (ครัวเรือน) 

เม่ือเจ้าหน้าที่  สศท. ได้รับบัญชีรายช่ือหมู่บ้านตัวอย่างแล้ว งานที่เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องเข้าไป
ปฏิบัต ิคือ เข้าไปท าการส ารวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในทุกหมู่บ้าน
ตัวอย่าง กล่าวโดยย่อคือ เข้าพบผู้น าหมู่บ้านตัวอย่างเพ่ือท าการนับจดครัวเรือนผู้ ถือครองตามค านิยาม 
แล้วสุ่มครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่าง 6 ครัวเรือนโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายและไม่มีการทดแทน โดยใช้
ตารางเลขสุ่มที่ก าหนดให้ จากน้ันท าการติดตามสอบถามครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างทั้ง 6  ราย  
เพ่ือสอบถามข้อมูลตามรายการข้อถามที่ก าหนดในแบบสอบถามการส ารวจข้าวนาปรัง ปี 2564 ซึ่งมี
รายละเอียดที่จะน ามากล่าวในบทต่อไป 

2.2.1  กำรนับจด  

เน่ืองจากเป็นการส ารวจด้วยวิธีตัวอย่าง การด า เนินการใดๆ จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีความน่าจะเป็น กล่าวคือ  “หน่วยตัวอย่าง” ก็จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่จะสามารถให้ข้อมูลที่
ถูกต้องได้น่ันคือเป็นครัวเรือนที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564 ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไปและปลูกภายใน
อาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างเท่า น้ัน ไม่ว่าครัวเรือนน้ันจะอาศัยอยู่ในหมู่หรือนอกหมู่บ้านตัวอย่างก็ตาม
แล้วให้หมายเลขสุ่มในการ นับจดให้ครบถ้วน เพ่ือให้มีโอกาสที่จะตกเป็นตัวอย่างเท่าเทียมกันโดย
ปราศจากอคติ ทั้งน้ีการนับจดจะเป็นการสอบถามข้อมูลจากผู้น าหมู่บ้าน หรือผู้รู้อื่นร่วมกันหลายคน
หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก็จะเป็นการดี 
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2.2.2  เหตุผลของกำรนับจด 

การนับจดรายช่ือครัวเรือนผู้ปลูกในการส ารวจข้าวนาปรัง ปี 2564 เป็นการสร้าง 
กรอบตัวอย่างในระดับหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วยหน่วยสุ่มที่จะใช้สุ่มครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่าง 
แล้วติดตามสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลในล าดับต่อไป และเหตุผลที่ส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ การนับจด
เป็นการท ากรอบตัวอย่างในระดับหมู่บ้าน เพ่ือใช้เป็นตัวคูณขยายระดับหมู่บ้านในการประมาณค่าสถิติ
ตามสูตรการค านวณ 

ทั้งน้ีเจ้ำหน้ำที่ส ำรวจควรจะต้องระมัดระวัง  อย่ำให้เกิดกำรนับจดตกหล่น (Omission) 
หรือซ ้ำซ้อน (Duplication)  

2.2.3  กำรนับจดผู้ถือครอง (ศสส.01) 

(1) นับจดใคร  จะต้องนับจดครัวเรือนเกษตรกรผู้ถือครองที่ปลูกพืช  ตามค านิยาม  
ทีก่ าหนดให้ ดังต่อไปน้ี  

ข้ำวนำปรงั ปี 2564 หมายถึง ข้าวที่ปลูกอยู่ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 
เมษายน 2564  ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6 จังหวัด (ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ให้หมายถึง ข้าวที่ปลูกอยู่ในระหว่างวันที่ 1  มีนาคม – 15 มิถุนายน 2564 
เท่าน้ัน 

(2) ขนำดเน้ือที่ เพำะปลูกและสถำนที่ปลูกใช้หลักเกณฑ์อะไร  เกษตรกรผู้ถือครองที่
นับจดน้ีจะต้องมีการปลูกพืชแต่ละชนิดตามขนาดเน้ือที่และสถานที่ปลูก  ที่ก าหนดให้ ดังน้ี  

ปลูกต้ังแต่ 1 ไร่ข้ึนไป ไม่ว่าผืนดินที่ เพาะปลูกน้ัน ครัวเรือนที่จะนับจดน้ันจะเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์  หรือเช่า หรือได้ท าฟรี ฯลฯ ก็ตาม ทั้งน้ีให้ยึดเอาการถือครองเป็นหลัก แต่ทั้งหมดน้ี
จะต้องเป็นการปลูกอยู่ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างเท่าน้ัน และรวมถึงเน้ือที่ในเขตป่าสงวนบางส่วน
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมู่บ้านตัวอย่างน้ัน 

(3)  นับจดอย่ำงไร ในการส ารวจด้วยวิธีตัวอย่าง (List frame) เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องท า
การนับจดให้ครบถ้วนทุกครัวเรือน เรียงล าดับตามทีผู่้น าหมู่บ้านบอกซึ่งอาจจะเป็นก านัน/สารวัตรก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ ช่วย  ศกอ. หรือผู้รู้อื่นๆ (ซึ่ งต้องระบุช่ือด้วย) โดยต้องพยายามซักถามรายละเอียดเป็น
ข้อมูลประกอบการนับจด ตลอดจนถามย  ้าให้เกิดความแน่ใจว่าผู้บอกได้บอกครบถ้วนหมดแล้ว อย่าล ืม
ถ้ามีเกษตรกรอยู่นอกหมู่บ้า นเข้า มาปลูกก ็ต้อ งนับจดด้วย  ซึ่ งอา จจะได้ร ายชื ่อห รือทราบ  
แต่จ านวนก็ได้ แต่ท้ังน้ีจะต้องพยายามไม่ให้มีการตกหล่นหรือซ ้าซ้อนเป็นอันขาด  
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2.2.4  กำรบันทึกแบบนับจดผู้ถือครอง  

ในการส ารวจด้วยวิธีตัวอย่าง (List frame) การนับจดผู้ถือครองซึ่งเป็นหน่วยสุ่มขั้นที่ 2 
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ส ารวจ สศท. ท าการนับจดโดยใช้แบบนับจดผู้ถือครอง (ศสส.01 หน้าที่ ผ-1)  
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี  

(1)  ช่ือเจ้ำหน้ำที่ส ำรวจ  จะต้องบันทึกช่ือเจ้าหน้าที่ส ารวจผู้ท าการนับจด ซึ่ งอาจเป็น
หัวหน้าหน่วยส ารวจหรือเจ้าหน้าที่ส ารวจก็ได้ โดยเขียนตัวบรรจงพร้อมกับบันทึกรหัสประจ าตัว
ของเจ้าหน้าที่ส ารวจด้วย 

(2)  รำยละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้ำนตัวอย่ำง  ให้ระบุหมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
สศท. และช่ือผู้ให้ข้อมูลในการนับจด ตลอดจนวันที่ที่ เข้าติดต่อโดยเจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องบันทึก
รายละเอียดลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

(3)  เริ่มกำรนับจด  ให้บันทึกรายละเอียดของการนับจดลงในสดมภ์ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
สดมภ์ที่  1  ให้กรอกล าดับหมายเลขสุ่ม 1,2,3 ,...... เรียงตามล า ดับของผู้ถือครอง 

ที่จะท าการนับจด 
สดมภ์ที่  2  ให้บันทึกรายช่ือผู้ถือครองที่นับจดได้ (ช่ือ –  สกุล) ถ้าผู้บอกไ ม่

สามารถบอกได้ ให้จดช่ือเล่นหรือช่ือที่ใช้เรียกกันแล้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งอาจเป็นช่ือสามีและ
ภรรยาควบคู่กันไปก็ได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องทราบว่าหมายถงึผู้ถือครองรายใด 

สดมภ์ที่  3   ให้บันทึกข้อมูลท านองเดียวกันกับ สดมภ์ที่ 1  
สดมภ์ที่  4   ให้บันทึกข้อมูลท านองเดียวกันกับ สดมภ์ที่ 2  

นอกจำกน้ีให้สอบถำมข้อมูลในส่วนล่ำง เพื่อบันทึกเพิ่มเติม ดังน้ี 

  ครัวเรือนผู้ถือครองที่อยู่ใน/นอกหมู่บ้ำน และปลูกข้ำวนำปรังภำยในอำณำเขตหมู่บ้ำนน้ี            
ที่ไม่สำมำรถนับจดรำยช่ือได้ 

 จ านวน...............ราย รวมจ านวนผู้ถือครองในหมู่บ้านทั้งหมด............ราย 

  ในอำณำเขตหมู่บ้ำนน้ีมีกำรปลูกข้ำวนำปรังที่เป็นภำพรวม ได้แก่ 

 เน้ือที่เพาะปลูกโดยประมาณ........................ไร่ 

  เน้ือที่เสียหำยหรือคำดว่ำจะเสียหำย 

 เน้ือที่ เสียหายหรือคาดว่าจะเสียหายทั้งหมดของข้าวนาปรังในหมู่บ้านน้ีเม่ือ
พิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ แล้ว  หรือได้เกิดภัยพิบัติแล้ง คาดว่าจะมีเน้ือที่ เสียหายเกิดขึ้ น 
ประมาณ………………..ไร่ ลงมาในท้ายแบบนับจดรายช่ือครัวเรือนผู้ถือครอง (ศสส.01) หน้าแรกด้วย 
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 การนับจด เม่ือมีจ านวนครัวเรือนผู้ถือครองในการส ารวจมากเกินหน้ากระดาษของ 
ศสส.01 ก็ให้ใช้หน้าต่อไป ให้ระบุหน้าที่เท่าใดด้วย เพ่ือจะได้ตรวจสอบความครบถ้วนได้ง่าย และสะดวก
ในการเตรียมงานต่อไป 

 เม่ือท าการนับจดครบถ้วนแล้ว ให้ระบุจ านวนแผ่นของแบบนับจดที่ใช้ว่ามีจ านวน  
กี่แผ่น  กี่หน้า  ลงในบรรทัดสุดท้ายของหน้าที่ 1 ด้วย 

เมื่อท่ำนปฏิบัติงำนมำถึงข้ันตอน น้ี  ให้ตรวจสอบโดยการซักถามถึงความถู กต้อง    
ความสมบูรณ์ครบถ้วน ให้แน่ใจแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนับจด  

2.2.5  เทคนิคกำรนับจด 

เน่ืองจากการนับจดมีความส าคัญต่อวิธีการส ารวจด้วยตัวอย่างเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่      
ผู้ท าการนับจดจะต้องพยายามนับจดให้ครบถ้วน และควรระวังอย่าให้มีการนับจดตกหล่น หรือนับจด
ซ ้าซ้อน (รายเดียวจดช่ือมากกว่า 1 ครั้ง) หรือนับจดครัวเรือนเดียวแยกเป็น 2 ครัวเรือน (จดช่ือทั้งพ่อและ
ลูกที่ท าการเกษตรอยู่ด้วยกัน) ซึ่งการนับจดไม่ครบถ้วน (ตกหล่น) จะมีผลท าให้ค่าประมาณยอดรวม
ของหมู่บ้านตัวอย่างที่ค านวณได้ต ่ากว่าความเป็นจริง หรือถ้าหากมีการนับจดซ ้าซ้อน ก็จะมีผลท าให้
ค่าประมาณยอดรวมของหมู่บ้านตัวอย่างที่ค านวณได้สูงกว่าความเป็นจริง 

ในการสอบถามว่ามีใครบ้างที่ปลูกพืชน้ี ไม่จ าเป็นต้องสอบถามถึงเน้ือที่เพาะปลูกของ 
ผู้ถือครองแต่ละรายขอเพียงแต่ให้ม่ันใจว่าผู้ถือครองที่นับจดน้ัน มีการปลูกพืชตรงตามหลักเกณฑ์ และ
ค านิยามที่ก าหนดหรือไม่ ซึ่ งการที่จะได้รายช่ือผู้ถือครองที่ปลูกพืชน้ันอาจกระท า ได้หลายวิธี  เช่น  
ได้จากการสอบถามข้อมูลจากบุคคลหลายๆ คน หรือใช้ข้อมูลที่อยู่ เดิมของหมู่บ้านประกอบกับ  
การนับจดก็ได้  ซึ่งได้แก่ บัญชีรายช่ือจากส าเนาทะเบียนบ้าน บัญชีรายช่ือที่ใช้ในการเลือกตั้ง บัญชี
รายช่ือผู้ เสียภาษีบ ารุงท้องที่  แล้วจึงท าการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปลูกพืชที่จะส ารวจว่า
เกษตรกรรายใด เข้าหลักเกณ ฑ์ที่ต้องนับจดหรือไม่ โดยการสอบถามจากก านัน/สารวัตรก านัน, 
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ ช่วย, ศกอ. (ถ้ามี), เกษตรกรผู้น า , ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้รู้อื่นๆ ในหมู่บ้าน, ครู, พระสงฆ์, ฯลฯ 
รวมทั้งอาจจัดการประชุมตามจุดนัดพบของหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นศาลากลางบ้าน ศาลาวัด โรงเรียน สุเหร่า
หรือมัสยิด เป็นต้น  

กำรสอบถำมรำยช่ือครัวเรือนผู้ถือครองที่ปลูกข้ำวนำปรัง ดังที่กล่ำวมำแล้ว  

มีข้อควรระวัง ดังน้ี 
(1) ในการใช้บัญชีรายช่ือจากส า เนาทะเบียนบ้าน หรือบัญชีรายช่ือที่ใช้ในการเลือกตั้ง

บางครั้งครัวเรือนใหม่ที่เพ่ิงแยกจากครัวเรือนเดิม หรือครัวเรือนที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านใหม่ๆ   
แต่ย ังไม่ได้ย้ายส าเนาทะเบียนบ้านเข้ามาก็จะตกหล่นจากบัญชีได้ ส่วนการใช้บัญชีรายช่ือผู้ เสียภาษี
บ ารุงท้องที่ ก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ เพราะผู้ เสียภาษีอาจจะไปเสียภาษี ในท้องที่อื่น ก็จะตกหล่นไปได้
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เช่นกัน รวมทั้งผู้ เสียภาษีอาจจะไม่ได้ท าการปลูกพืชแต่ให้ผู้อื่นเช่า/ท าฟรีก็ได้ (ซึ่งต้องนับจด  ผู้เช่า / 
ท าฟรีแทนเจ้าของที่ดินจึงจะถูกต้อง) อีกทั้งตามกฎหมายผู้ที่มีที่ดินต ่ากว่า  5-0-0 ไร่ ก็จะได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องเสียภาษี เป็นต้น 

ดังน้ัน การใช้บัญชีต่างๆ เหล่าน้ี เจ้าหน้าที่ส ารวจต้องสอบถามรายครัวเรือน ว่ามีการแยก
ครัวเรือนใหม่หรือไม่ เป็นครัวเรือนที่ปลูกพืชเองหรือไม่ หรือให้ผู้อื่นเช่า/ท าฟรี หรือไม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 

(2) การสอบถามข้อมูลจากบุคคลเดียว เช่น ก านัน/สารวัตร/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย/เกษตรกร
ผู้น า/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้รู้อื่นๆ ในหมู่บ้าน อาจจะนับจดได้ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่ มี
เกษตรกรจ านวนมาก หรือมีท้องที่ที่มีขอบเขตหมู่บ้านกว้างมากๆ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลจะจ ารายช่ือได้ไม่ครบ   
จึงจ าเป็นจะต้องสอบถามจากผู้รู้หลายๆ คน แล้วตรวจสอบรายช่ือซ ้าเพ่ือตัดออกภายหลัง และนับจดเพ่ิม
ถ้าทราบภายหลัง 

(3) กรณีที่ไม่รู้ช่ือและนามสกุลจริง ในขั้นตอนการนับจด อาจจะใช้ลักษณะเด่ นของ
ครัวเรือนประกอบได้ เช่น นาย ก. (เมียช่ือนาง ข.), นางสาว ค. (อยู่ติด วัด), นาย ง. (เป็นทนาย) , นาย จ. 
(คนจากบ้านหนองหมี) เป็นต้น ทั้งน้ีโดยมีจุดประสงค์เพียงเพ่ือให้มีรายช่ือครบตามจ านวนผู้ปลูกพืช 
และสามารถน าไปใช้สุ่มเลือกผู้ถือครองตัวอย่างได้ เพราะเม่ือสุ่มเป็นผู้ถือครองตัวอย่างแล้ว เจ้าหน้าที่
ส ารวจจะทราบช่ือจริงได้ภายหลังในตอนสัมภาษณ์ 

(4) ในบางครั้งการนับจดอาจจะด าเนินการก่อนการเพาะปลูกพืช จึงเกิดกรณีไม่แน่ใจว่า
เกษตรกรบางรายจะปลูกพืชน้ันๆ จริงหรือไม่ เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องพิจารณาโดยละเอียดว่ามีแนวโน้ม
ไปในทางใดมากกว่า (ปลูกหรือไม่ปลูก) ถ้าเห็นว่าคาดว่าจะปลูกก็ให้ท าการนับจดรายช่ือลงไปก่อน 

(5) การนับจดในบางครั้ งอาจจะพบว่าหมู่บ้านตัวอย่างที่ท าการนับจดน้ัน เป็นหมู่บ้าน 
ที่มีอาณาเขตของหมู่บ้านไม่ชัดเจนหรือไม่แน่นอน เพราะอาจมีการแยกและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาใหม่
ภายหลังจากที่ มีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องพิจารณาเป็นกรณีพิ เศษ      
โดยยึดถือว่าผู้ถือครองน้ันๆ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใดก็ให้นับจดรายช่ือผู้ถือครองดังกล่าวให้อยู่ในหมู่บ้าน     
ที่อาศัยอยู่น้ันๆ 

(6) ในกรณีที่พบว่าเน้ื อที่ เพาะปลูกของพืชที่ท าการส ารวจ ไม่ขึ้ นกับหมู่บ้านใดๆ           
อย่างชัดเจน เพราะเป็นเน้ือที่ถือครองในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ท าการนับจดโดยยึดถือว่า         
ผู้ถือครองน้ันๆ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใดเป็นหลักในการนับจดเช่นเดียวกับข้อที่ (5) 

2.2.6  กำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling) 

หลังจากที่ได้ก าหนดช้ันภูมิและขนาดตัวอย่างของช้ันภูมิแล้ว  การสุ่มตัวอย่างเป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส ารวจ หรือ ศกอ. ที่ท าหน้าที่ในการแจงนับข้อมูล
ได้ เข้า ถ ึงหน่วยตัวอย ่าง  อย่างกระจายตัวและทั่วถึงในประชากร และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทาง
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วิชาการโดยใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบในแต่ละช้ันภูมิ จึงเรียกแผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบน้ีว่า 
แผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นพวกสองขั้นตอน (Stratified Two-Stage Systematic Sa m p li ng)  
ศูนย ์สารสนเทศก ารเกษตรจะใช้แ ผนแบบการสุ่มตัวอ ย่างดังกล่าวน้ี เป็นหลัก ในการส ารวจ   
ข้าวนาปรัง ปี 2564 ด้วยวิธีตัวอย่าง (List frame) กล่าวคือ ในการสุ่มหน่วยตัวอย่างขั้นที่  1 (หมู่บ้ าน)    
จะใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ส่วนการสุ่มหน่วยตัวอย่างขั้นที่  2 (ครัวเรือนเกษตร) 
จะใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายและไม่มีการทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) 

2.2.7  วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

หลักและวิธีการสุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ส ารวจด้วยวิธีตัวอย่าง (List frame) การส ารวจข้าว
นาปรัง ปี 2564 น้ี เป็นการส ารวจแบบเฉพาะ (Specific) ที่ด าเนินการโดยวิธีการนับจด สุ่ม และติดตาม
สอบถาม เป็นการเฉพาะแต่เพียงวิธีการเดียว โดยก าหนดแผนแบบการสุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ในการสุ่มหมู่บ้านตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
และไม่มีการทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) ในการสุ่มครัวเรือนตัวอย่าง 

การสุ่มแบบมีระบบเป็นการสุ่มหมู่บ้านตัวอย่างที่ด า เนินการโดยส่วนกลาง  ส าหรับ            
การส ารวจเจ้าหน้าที่  สศท. จะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ตามวิธีการในฐานะที่จะต้องใช้หมู่บ้านตัวอย่าง  
ในการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยเฉพาะการใช้หมู่บ้านตัวอย่างส ารองอย่างถูกต้องตามหลั กเกณฑ์ ซึ่งจะ
ได้กล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป 

ส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและไม่มีการทดแทนจะเป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างที่เป็น 
“ครัวเรือน” เท่าน้ันซึ่ งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส ารวจที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติในสนามตั้งแต่การเร่ิมท า
กรอบตัวอย่าง โดยการนับจด การสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่ม  

ดังน้ัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส ารวจทราบถึงวิธีปฏิบัติและด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  
ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจึงมีความจ า เป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างให้ทุก  ส ศท .  
ทั่วประเทศได้น าไปใช้ เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพซึ่ งมีรายละเอียดที่ เจ้าหน้าที่
ส ารวจจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ดังน้ี 

(1)  ลักษณะตำรำงเลขสุ่ม (หน้าที่ ผ-9) 

ตารางเลขสุ่มจะก าหนดให้หมายเลขทุกตัวมีโอกาสถูกเลือกได้เท่าๆ  กัน ประกอบด้วย
จ านวนเลขแต่ละตัว นับจากซ้ายไปขวาจ านวน 50 หมายเลข แบ่งออกเป็นช่วงละ 5 ตัว หมายเลขแต่ละตัวนับเป็น
หน่ึงหลักหรือหน่ึงสดมภ์ (Column) ดังน้ันตารางเลขสุ่มดังกล่าว จะมีจ านวนหลักหรือสดมภ์อยู่  50 สดมภ์ ส่วน
จ านวนบรรทัดที่บรรจุหมายเลขสุ่ม นับจากบนลงล่างจะมี 50 แถว (Row) ซึ่งจะมีหมายเลขก ากับอยู่แสดงให้เห็น 
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ว่าเป็นสดมภ์ที่ เท่ำไร ในตอนบนจำกซ้ำยไปขวำ (1-5, 6-10, 11-15, ... , 45-50) และแถวที่เท่ำไร ด้ำนริมซ้ำยมือสุด
จำกบนลงล่ำง (1, 2, 3, 4, 5, ..., 49, 50) ตารางเลขสุ่มทั้งหมดจะปรากฏอยู่บนกระดาษขนาด A-4 หน้าเดียว มีจ านวน
หมายเลขทั้งสิ้น 2,500 ตัว (พิจารณาตารางเลขสุ่มที่แนบตอนท้ายของเอกสารน้ีประกอบ)  

(2)  กำรอ่ำนหมำยเลขในตำรำงเลขสุ่ม 

การอ่านในแต่ละแถวให้อ่านจากสดมภ์ซ้ายไปขวา ซึ่งจะเร่ิมจากหมายเลขของสดมภ์
และแถวใดน้ัน จะขึ้นอยู่กับวิธีการสุ่ม โดยให้อ่านไปทางขวามือจนสิ้นสุดแถวน้ันๆ  แล้วจึงจะอ่านแถว
ใหม่ถัดลงมา และเม่ือหมดแถวก็ขึ้นแถวใหม่ เช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนได้จ านวนเท่ากับที่ต้องการ 

หมายเลขสุ่มที่อ่าน ให้อ่านทีละสองหลัก (2 ตัว) หรือสามหลัก (3 ตัว) หรือมากกว่า
กไ็ด้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ถือครองที่นับจดได้ทั้งหมดในแต่ละพืชของหมู่บ้านตัวอย่าง 

(3)  วิธีกำรสุ่ม  

ข้ันตอนที่ 1 เป็นการสุ่มเร่ิมต้นเพ่ือหาแถวที่  (Row) และสดมภ์ที่  (Column) ที่จะใช้
อ่านหาหมายเลขสุ่มที่ต้องการในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 

ข้ันตอนที่ 2 เป็นการอ่านหมายเลขตามแถวที่และสดมภ์ที่ ตามที่สุ่มได้จาก ข้ันตอนที่ 1 
หมายเลขสุ่มที่อ่านได้น้ีจะเป็นหมายเลขสุ่มที่ต้องการ 

วิธีกำรสุ่มมีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

กำรปฏิบัติงำนข้ันตอนที่ 1 โดยเร่ิมสุ่มด้วยการปิดตาแล้วช้ีหมายเลขในตารางเลขสุ่ม
แบบเดาสุ่ม ในทางปฏิบัติควรใช้ดินสอหรือปากกาจ้ิมลงไปบนตารางเลขสุ่มในส่วนใดๆ  ก็ได้ เม่ือปลาย
ดินสอหรือปากกาจรดลงหมายเลขอะไร ให้ถือว่าหมายเลขน้ันเป็นหมายเลขที่ต้องเร่ิมต้นอ่าน  โดยอ่าน
หมายเลขไปทีละคู่หรือสองหลัก แต่ทั้งน้ีหมายเลขที่อ่านได้ในแต่ละคู่จะต้องไม่เกิน  50 ถ้าเกิน 50 ต้อง
ข้ามคู่ที่เกินไปอ่านคู่ถัดไป จนได้หมายเลข คู่แรก ที่ไม่เกิน 50 ซึ่ งจะ เป็นหมายเลขแถว ส่วนคู่ที่สอง ก็จะ 
เป็นหมายเลขสดมภ์  ซึ่งจะใช้อ่านหมายเลขสุ่มในขั้นตอนต่อไป แต่ทั้งน้ีจะต้อง ระบุว่า  หมายเลขแถว
และสดมภ์ที่เร่ิมต้นน้ันอยู่ต าแหน่ง   แถวที่ ... และสดมภ์ที่ ... (ได้มาจากแถว-สดมภ์ที่เท่าไร) 

กำรปฏิบัติงำนข้ันตอนที่  2 เม่ือได้หมายเลข 2 คู่  จากขั้นตอนที่  1 น่ันคือ  คู่แรกจะ
เป็นหมายเลขแถวที่ คู่ที่สองจะเป็นหมายเลขสดมภ์ที่ ส าหรับใช้ในการอ่านหมายเลขสุ่ม  เพ่ือน าไปใช้ใน
การสุ่มตัวอย่างที่ต้องการต่อไป 

กำรอ่ำนจ ำนวนหมำยเลขที่จะใช้ในกำรสุ่มตัวอย่ำง ซึ่ งจะอ่านทีละสองหลักหรือ
สามหลัก  ย่อมขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ถือครองทั้ งหมดผู้ปลูกพืชที่ส ารวจของหมู่บ้าน ตัวอย่าง คือ ถ้าจ านวน
ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 11-99 ครัวเรือน การอ่านหมายเลขสุ่ม ให้อ่านทีละ 2 ตัว หรือสองหลัก  เช่น 05, 16, 
12, 75, … ถ้าจ านวนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 100-999 ครัวเรือน  การอ่านหมายเลขสุ่มให้อ่านทีละ 3 ตัว หรือ
สามหลัก เช่น 005, 016, 102, 075, … เป็นต้น 
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 (4)  ตัวอย่ำงกำรสุ่ม  

สมมติว่าเจ้าหน้าที่ส ารวจนับจดผู้ถือครองที่ปลูกข้ำวนำปรัง ปี 2564 ได้ 118 ครัวเรือน 
ซึ่งจะต้องสุ่มเลือกผู้ถือครองตัวอย่ำง จ ำนวน 6 รำย เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 เร่ิมต้ นสุ่มโดยการปิดตาและช้ีหมายเลขแบบเด าสุ่ ม  สมมติว่าได้
หมายเลข 2 ซึ่งอยู่แถวที่ 12 สดมภ์ที่ 19 

(จำกหมำยเลข 2 ที่ได้ ซึ่ งอยู่แถวที่ 12 สดมภ์ที่ 19 ดังน้ันต้องระบุว่า จำกแถวที่ 12   
สดมภ์ที่ 19) 

(อ่ำนหมำยเลข  ที่เร่ิมจากหมายเลข 2 ไปทีละคู่ คือ อ่านได้ 27, 98, 31 ซึ่ง คู่แรกที่อ่ำนได้ 
คือ 27 จะเป็นแถวที่ และ คู่ต่อไป คือ 98 จะเป็นสดมภ์ที่ ที่จะให้อ่านหมายเลขสุ่มในขั้นตอนต่อไป  
แต่ตารางเลขสุ่มมีเพียง 50 สดมภ์เท่าน้ัน ดังน้ันจึงให้ข้ามไปอ่านคู่ถัดไป คือ 31 น่ันคือ หมายเลข 31       
จะเป็นสดมภ์ที่ ที่จะใช้อ่านหมายเลขสุ่มในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป) 

ข้ันตอนที่  2 เม่ือได้หมายเลข 27 เป็นแถวที่ และ 31 เป็นสดมภ์ที่ ดังน้ัน จึงให้อ่าน
หมายเลขสุ่ม ซ่ึงจะเริ่มจำกแถวที่  27 และสดมภ์ที่ 31 ไปทีละ 3 ตัว หรือสำมหลัก เพราะจ านวนหน่วยสุ่ม   
มีทั้งสิ้น 118 ราย (3 ตัว หรือ สามหลัก)  

(จำกแถวที่ 27 สดมภ์ที่ 31 อ่านได้หมายเลขเรียงตามล าดับดังน้ี  023, 257, 479, 509, 
386, 307, 118, 416, 818, 065, 380, 708, 558, 575, 128, 962, 705, 916, 454, 982, 188, 082, 357, 603, 
753, 981, 828, 153, 144, 339, 283, 535, 459, 959, 728, 060, 598, 031, 528, 023, 443, 416, 022, 975, 
420, 584, 273, 705, 521, 885, 872, 777, 262, 088, 187, 285, 953, 299, 731, 769, 016, 759, 185, 103, 
044, 209, 691, 628, 393, 289, 439, 159, 109,  936,  945, 352, 765, 035, 894, 650, 954, 902, 245, 778, 
064, 134, 292, 535, 631, 187, 311, 498, 802, 076, 000, 008, 039, 452, 344, 555, 242, 997, 513, 501, 
754, 129, 344, 009, 331, 452, 645, 023, 597, 511, 036, 103, 342, 947, 086 …………….. ) 

(ดังน้ันหมำยเลขสุ่ม  ที่จะน าไปใช้เลือกผู้ถือครองตัวอย่างจ านวน  10  ราย  คื อ 
หมายเลข 023, 118, 065, 082, 060, 031, 022, 088, 016, 103, 044, 109, 035, 064, 076, 008, 039, 009, 
036, 086…… (หมายเลขสุ่ม 10 ตัวแรก จะเป็นผู้ถือครองตัวอย่างจริง ส าหรับหมายเลขสุ่ม 10 ตัวหลัง 
เจ้าหน้ าที่ ส ารวจสามารถน าไปใช้ในกรณีที่ จ าเป็นต้องใช้ครัวเรือนผู้ถือ ครองตัวอย่างส ารอ ง  
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 2.3.2)  
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สรุป   การอ่านหมายเลขสุ่มจะต้องอ่านให้ได้จ านวนตัวหรือหลัก  เท่ากับ  จ านวนตัวหรือหลัก
ของจ านวนผู้ถือครองที่นับจดได้ทั้งหมด เช่น จ านวนผู้ถือครองทั้งหมด  มี 79 ราย คือ มีเลข 2 ตัว หรือ

สองหลัก (เป็นหลักสิบ) ก็ให้อ่านหมายเลขสุ่มทีละ 2 ตัว หรือสองหลัก หรือถ้าจ านวนผู้ถือครองทั้งหมด 
มี 248 ราย ซ่ึงมีเลข 3 ตัว หรือสามหลัก (หลักร้อย) ก็ให้อ่านหมายเลขสุ่มทีละ 3 ตัว หรือสามหลักเท่าน้ัน 
แต่ทั้งน้ีหมายเลขสุ่มที่อ่านแต่ละตัว ถ้าเกินจ านวนผู้ถือครองทั้งหมดที่มีอยู่ ก็ให้ข้ามค่าหมายเลขสุ่มน้ันไป  
ให้ใช้เฉพาะค่าหมายเลขสุ่มที่ไม่เกิน และถ้าซ ้าให้ใช้ได้ค่าเดียวที่สุ่มได้ครั้งแรกเท่าน้ัน 

2.2.8  กำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้ถือครองตัวอย่ำง 

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ส ารวจได้นับจดรายช่ือครัวเรือนผู้ถือครองครบถ้วน แล้วให้ท าการ
สุ่มครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายและ ไม่มีการทดแทนโดยใช้ตารางสุ่ม 
ที่ก าหนดให้ ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

 ถ้านับจดผู้ถือครองได้มากกว่า 6 ครัวเรือน ให้ท าการสุ่มขึ้นมา 6 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน 
เพ่ือท าการติดตามแจงนับข้อมูลการส ารวจข้อมูลตามแบบสอบถามที่ก าหนด โดยการติดตามสอบถาม
ครัวเรือนตัวอย่างทั้ง 6 ราย 

 ถ้านับจดผู้ถือครองได้น้อยกว่า 3  ครัวเรือน ให้เปลี่ยนหมู่บ้านตัวอย่าง โดยท าการ
ประสานขอหมู่บ้านตัวอย่างส ารองจากส่วนกลาง 

 ถ้านับจดผู้ถือครองได้ไม่ถึง 6 ครัวเรือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ครัวเรือน ให้ท าการแจงนับ
ข้อมูลการส ารวจทุกครัวเรือน 

เม่ือได้รายช่ือครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างแล้ว ให้จัดท าเป็นบัญชีรายช่ือผู้ถือครองตัวอย่าง    
ลงในแบบรายช่ือผู้ถือครองตัวอย่าง (ศสส.02) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  ช่ือเจ้ำหน้ำที่ส ำรวจ  ที่มุมบนซ้ายของแบบบัญชีรายช่ือผู้ถือครองตัวอย่างให้บันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมรหัสประจ าตัว และวันที่ / เดือน / ปี ที่ปฏิบัติงาน 

  ช่ือเจ้ำหน้ำที่บรรณำธิกำร  ใช้บันทึกชื่อเจ้าหน้าที่บรรณาธิการ ว่า เป็นใคร  และได้มี
การปฏิบัติงานไปเม่ือใด โดยเขียนช่ือตัวบรรจง พร้อมระบุ วันที่ / เดือน / ปี ที่ปฏิบัติงาน 

  ช่ือพืชและปี  ให้บันทึกชื่อพืชที่ท าการส ารวจว่า เป็นพืชอะไร เป็นการส ารวจข้อมูล
ในปีเพาะปลูกใด? หรือปี พ.ศ.ใด เช่น ข้าวนาปรัง ปี 2564 เป็นต้น 

ให้ระบุ หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และ สศท. ของหมู่บ้านตัวอย่างน้ันๆ 

กำรกรอกหมำยเลขสุ่ม ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจระบุหมายเลขสุ่ม แถว และสดมภ์ และอ่าน
หมายเลขสุ่มที่สุ่มได้เพ่ือใช้เป็นครัวเรือนตัวอย่างจริงและส ารอง ตามวิธีการที่ได้อธิบายมาแล้ว  
ในข้อ 2.2.7 จากน้ันให้กรอกข้อมูล ดังน้ี 
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สดมภ์ที่ 1 เป็นล าดับของครัวเรือนตัวอย่าง 

สดมภ์ที่ 2 ให้คัดลอกหมายเลขสุ่มที่อ่านได้ตามล าดับก่อนหลัง ซึ่งจะเป็นหมายเลขสุ่ม
จากสดมภ์ที่ 1 และ 3 ของแบบนับจดผู้ถือครอง (ศสส.01) 

สดมภ์ที่ 3 ให้ระบุช่ือ – สกุลของครัวเรือนตัวอย่างที่สุ่มเลือกได้ทั้งหมด (6 ราย) 

สดมภ์ที่ 4 ให้กา ✓ลงในสดมภ์ที่  4 ในกรณีที่ผู้ถือครองตัวอย่างจากสดมภ์ที่  3 เป็น 
ผู้ถือครองตัวอย่างจริงและสามารถติดตามสัมภาษณ์ได้ 

สดมภ์ที่ 5 ให้กา ✓ลงในสดมภ์ที่  5 ในกรณีที่ผู้ถือครองตัวอย่างจากสดมภ์ที่  3 เป็น 
ผู้ถือครองตัวอย่างส ารองและสามารถติดตามสัมภาษณ์ได้ 

สดมภ์ที่ 6 ส าหรับผู้ถือครองตัวอย่างที่ไม่สามารถติดตามสัมภาษณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น  
ผู้ถือครองตัวอย่างจริงหรือส ารองก็ตาม ให้ระบุหมายเลขสุ่มลงในสดมภ์ที่ 6 ทุกราย 

สดมภ์ที่ 7 ให้ระบุสาเหตุที่ผู้ถือครองตามหมายเลขสุ่มที่อยู่ในสดมภ์ที่ 6 ที่เจ้าหน้าที่
ส ารวจไม่สามารถติดตามสมัภาษณ์ได้เพราะสาเหตุใด เช่น ไม่ให้ความร่วมมือ ตามหาตัวไม่พบ หรือไม่ปลูก  
เน่ืองจากต้องน าไปพิจารณาก าหนดค่าคูณขยายในการค านวณค่าประมาณยอดรวม 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สศท. ที่ตรวจรับแบบสอบถามการส ารวจจะต้องท าการสรุปค่าที่จะต้อง
ใช้ในการค านวณไว้ในส่วนท้ายของแบบรายช่ือผู้ถือครองตัวอย่าง (ศสส.02) มีจ านวน 4 ข้อถาม  เพ่ือให้
การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง ดังน้ี 

1. จ านวนครัวเรือนทั้งหมดที่นับ จดได้ (ค่ า  M ใช้ในการค านวณ ) ..................ราย           
(ดูจาก ศสส.01) 

2. จ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ส ารวจ (ทั้งปลูก และไม่ปลูก) .................ราย                  

3. จ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่มีการปลูก (m1) .......... .. .. .. . .ราย 

4. จ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ไม่ได้ปลูก (m2) ......... .. .. . .ราย 

2.3  กำรใช้ตัวอย่ำงส ำรอง การใช้ตัวอย่างส ารองให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

2.3.1  กำรใช้หมู่บ้ำนตัวอย่ำงส ำรอง 

(1)  สำเหตุหรือควำมจ ำเป็น 

ในการใช้หมู่บ้านตัวอย่างส ารอง เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหา
ตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 หมู่บ้านตัวอย่างที่ก าหนดให้มาน้ัน ไม่มีการปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564  
 หมู่บ้านตัวอย่างที่ก าหนดให้อยู่ในท้องที่อันตราย เช่น เขตผู้ก่อการร้าย ผู้ก่อ  

ความไม่สงบ หรือเขตแทรกซึมที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นเขตอันตราย เป็นต้น 



 

 14 

 การเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านตัวอย่างที่ก าหนดให้ ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้
ด้วยรถยนต์ ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล หรือน ้าท่วม หรือทางขาด เป็นต้น 

 เม่ือเข้าไปติดต่อผู้น าหมู่บ้าน (ก านัน / สารวัตร / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ ช่วย / ศกอ. ฯลฯ) 
แล้วไม่ได้รับความร่วมมือแม้จะพยายามช้ีแจงให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการส ารวจแล้วก็ตาม 

 เม่ือเข้าไปปฏิบัติงานแล้ว ผู้น าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน ไม่สามารถบอกรายช่ือ
เกษตรกรหรือผู้ถือครองได้เลย หรือบอกได้แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือครองทั้งหมด  

 เน้ือที่เพาะปลูกของหมู่บ้านตัวอย่างน้อยกว่า 20 ไร่ โดยการบันทึกค่าคูณขยาย (n) 
เช่นเดียวกับกรณีของหมู่บ้านตัวอย่างจริงไม่มีการเพาะปลูก ให้นับหมู่บ้านตัวอย่างจริงดังกล่าวเป็น 
1 ตัวอย่างด้วย 

 ติดตามสอบถามผู้ถือครองตัวอย่างจริงได้น้อยกว่าที่ก าหนด (6  ครัวเรือน ต่อ
หมู่บ้านตัวอย่าง เว้นแต่มีผู้ปลูกไม่ถึง 6 ครัวเรือนในหมู่บ้านตัวอย่าง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ครัวเรือน)  

 นับจดครัวเรือนในขอบเขตหมู่บ้านตัวอย่างได้น้อยกว่ า 3 ครัวเรือน แต่เน้ือที่
เพาะปลูกมากกว่า 20 ไร่ โดยการบันทึกค่าคูณขยาย (n) เช่นเดียวกับกรณีหมู่บ้านตัวอย่างจริงท าไม่ได้
หรือไม่ได้รับความร่วมมือหมู่บ้านตัวอย่างดังกล่าวจะไม่ได้นับเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง 

 (2)  วิธีกำรใช้หมู่บ้ำนตัวอย่ำงส ำรอง 
ในการ ใช้หมู่บ้านตัวอย่างส ารองแ ทนหมู่บ้านตัวอย่างจริงที่ป ระสบปัญหา   

ไม่สามารถท าการส ารวจได้ จะต้องใช้หมู่บ้านตัวอย่างส ารองที่อยู่ในล าดับของก ารสุ่ม เด ียวกัน
กับหมู่บ้านตัวอย่างจริงด้วย (IV# ตรงกันในพวกเดียวกัน) ล่ำง-บน เน่ืองจากเป็นการสุ่มแบบเป็นระบบ   
จึงต้องยึดเอาล าดับของการสุ่มเป็นตัวอ้างอิง 

2.3.2  กำรใช้ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่ำงส ำรอง 
สาเหตุหรือความจ า เป็น  ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ส าหรับการส ารวจด้วยวิธีสุ่ม

ตัวอย่างน้ัน เจ้าหน้าที่ส ารวจสามารถใช้ผู้ถือครองตัวอย่างส ารองได้ โดยต้องพิจารณาว่า  การติดตาม
ครัวเรือนตัวอย่างจริงมีปัญหาดังน้ี 

 ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างน้ัน ไม่ได้ปลูกข้ำวนำปรัง ปี 2564 (เน่ืองจากผู้ให้ข้อมูล
นับจดผิดพลาด) 

 ไม่สามารถติดตามสอบถามครัวเรือนน้ันได้ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ย้ายไปประกอบ
อาชีพที่อื่นช่ัวคราว ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็นต้น 

 ครัวเรือนน้ัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อสัมภาษณ์ได้ด้วย
รถยนต์ หรือพาหนะอื่น หรือ น ้าท่วม  ทางขาด เป็นต้น 

 ครัวเรือนน้ันไม่ให้ความร่วมมือในการตอบข้อถาม แม้จะมีการปลกูข้าวนาปรัง  
ตามค านิยามก็ตาม 
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 ในครัวเรือนของผู้ถือครองตัวอย่าง ไม่มีผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้เลย เช่น หัวหน้า
ครัวเรือนไม่อยู่และสอบถามบุคคลในครัวเรือนแล้วไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

ในการส ารวจข้อมูลการผลิตดังกล่าว เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องติดตามสอบถามสัมภาษณ์
ครัวเรือนตัวอย่างให้ได้ครบตำมที่ก ำหนด ดังน้ัน อาจมีการใช้ครัวเรือนตัวอย่างส ารองได้โดยยึดหลักการ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

2.4  กำรปฏิบัติงำนหลังจำกภำคสนำม 

ภายหลังจากด า เนินการส ารวจข้อมูลเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ส ารวจควรตรวจสอบความแนบนัย
ครบถ้วนของข้อมูลหมู่บ้านตัวอย่าง ตามแบบ ศสส. 01 – 04 ดังน้ี  

2.4.1 แบบ ศสส.03 สรุปหมู่บ้านตัวอย่างที่ส ารวจได้ตามรายละเอียดการใช้ล าดับที่หมู่ส ารอง 
จ านวนแบบสอบถาม และสถานการณ์เพ่ิมเติมของหมู่บ้านตัวอย่างที่ส ารวจได้  

2.4.2 แบบ ศสส.04 สรุปผลการส ารวจแต่ละจังหวัด ระบุสาเหตุที่ส ารวจไม่ได้ จากน้ันกิจกรรม
ต่อเน่ืองที่จะต้องด าเนินการคือ 

2.4.3  ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมลูที่ส ำคัญ ได้แก่ 

- ข้อมูลการนับจด เป็นการตรวจสอบข้อมูลจ านวนครัวเรือนทั้งหมดที่นับจดได้ (ค่า  M) 
ซึ่งเป็นจ านวนทั้งหมดที่นับจดได้รวมกับส่วนที่ผู้รู้จ านวนแต่นับจดไม่ได้รวมกัน 

- ข้อมูลจ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่จะใช้ค านวณ (m) ซึ่งอาจมีจ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่
ไม่ได้ปลูกที่ต้องนับรวมเข้าไปด้วย 

- ข้อมูลเน้ือหาสาระ ที่ต้องสอบถามตามแบบสอบถามที่ก าหนด 
- ข้อมูลเน้ือหาสาระ ตามแบบสรุปต่างๆ ในข้อ (1), (2), ....... 

2.4.4  เมื่อด ำเนินกำรตำมข้อ 2.4.3 แล้ว ให้ท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบได้เลย (หลังจากที่ส่วนกลาง
ได้ก าหนดรูปแบบให้แล้วอย่ารอจนกระทั้งส ารวจภาคสนามเสร็จจึงค่อยลงมือเพราะจะท าให้ผลลัพธ์
สุดท้ายล่าช้า ทั้งน้ีให้พิจารณาด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

2.4.5 เมื่อบันทึกข้อมูลตำมข้อ 2.4.4 แล้วให้เก็บรวบรวมเอกสารส ารวจทั้งหมดไว้เป็นระเบียบเพ่ือ 

- เม่ือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความแนบนัยของเน้ือหาสาระของข้อมูลการส ารวจก็จะสามารถ
คน้หาตรวจสอบย้อนหลังได้  

- รอให้มีการติดตามตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพของข้อมูลการส ารวจ (QC) ตาม
กระบวนการให้เสร็จสิ้น 

- เก็บไว้ใช้อ้างอิงในขั้นตอนการวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

จากน้ัน เม่ือด าเนินการเสรจ็แล้วจะต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการส ารวจทั้งหมด ได้แก่แบบส ารวจ  
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(ศสส. 01)  แบบบัญชีรายช่ือครวัเรือนตัวอย่าง (ศสส. 02) แบบสรุปการส ารวจ (ศสส. 03) และแบบสอบถาม
การส ารวจข้าวนาปรัง ปี 2564 ให้กับส่วนกลางภายใน 15 วัน นับจากสิ้นสุดการบันทึกข้อมูลตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 

2.5 กำรประมวลผล 

เน่ืองจากขณะน้ี ศสส. ได้ท าการปรับปรุงโปรแกรมประมวลผลใหม่ล่าสุด ซึ่งได้ทดสอบแล้วว่า  
มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการท างาน จึงให้ สศท. ประมวลผลผ่านโปรแกรมหลังจากที่ได้บันทึกและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ Row Data แล้ว โดยให้ประสานงานกับ สพร. เน่ืองจากจะต้องด าเนินการแบบ
คู่ขนาน เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลการค านวณค่าเบื้องต้น 
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บทท่ี 3 

ค ำนิยำมและรหสัท่ีใช้ในกำรส ำรวจ 

เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องท าการศึกษาค านิยามให้เข้าใจและจดจ ารหัสที่ใช้ส าหรับการบันทึกลง
ในแบบสอบถามให้ถูกต้องและแม่นย  า เพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาน้ันถูกต้องตรงตามค านิยามและ
สามารถแปลความหมายของรหัสได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง มิฉะน้ัน ค่าประมาณทางสถิติต่างๆ จะไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะมีผลท าให้
การก าหนดนโยบายหรือการวางแผนงานต่างๆไม่ถูกต้องตามไปด้วย ดังน้ันเจ้าหน้าที่ส ารวจและผู้ที่
เกี่ยวข้องจึงควรต้องศึกษาและปฏิบัติตามค านิยามรวมทั้งรหัสที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัดแ ละควร
ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้อย่างสม ่าเสมอ ถ้าพบปัญหาใดที่ยากแก่การตัดสินใจควรรีบปรึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1-12 หรือหัวหน้ากลุ่มงานของท่าน หรือถ้ายงัแก้ปัญหา
ไม่ได้ ให้รีบติดต่อกับส่วนกลางคือส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ศูนย์สารสนเท ศการเกษตร
โทรศัพท์หมำยเลข 02-940-6638 (9) 

3.1ค ำนิยำมทั่วไปและรหัสที่ใช้โดยทั่วไป 

3.1.1 ค ำนิยำมทั่วไป 

(1) ช่ือ ผู้ใ ห้ข้อมู ลในกำรนับจด  (ศสส .01) หมายถึ ง ช่ือผู้บ อกรายช่ือผู้ถือครองที่
เจ้าหน้าที่ส ารวจจะท าการนับจด เช่น ก านัน/สารวัตร,ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย"ศกอ." หรือผู้รู้ในหมู่บ้าน เป็นต้น
โดยให้ระบุช่ือจริง-นามสกุลจริง 

(2) ช่ือ ผู้ถือครอง (ช่ือ-สกุลที่ต้องนับจด) หมายถึง ช่ือหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นผู้จัดการ
หรือรับผิดชอบหรือคงในสิทธิ์ของผลประโยชน์ที่ได้จากการปลูกพืชลงบนแปลงที่ดิน โดยไม่ค านึงถึง
ว่ากรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของแปลงที่ดินน้ันๆซึ่งผู้ถือครองน้ันอาจจะด า เนินกิจการเองหรือมอบหมายให้
ผู้อื่นด าเนินการแทนก็ได้ แต่ก็ยงัได้รับผลประโยชน์ในที่ดินแปลงน้ันๆ อยู่  

ลักษณะการถือครอง หมายถึง สถานะสิทธิของการถือครองที่ผู้ถือครองน้ันเข้า
ครอบครองเพ่ือด าเนินการกิจการใดๆ ในผืนที่ดินแปลงน้ันๆ สถานะดังกล่าวแบ่งได้ดังน้ี  

(2.1) เช่ำ หมายถึง ผู้ถือครองในที่ดินมีสิทธิในการถือครองที่ดินน้ันจากการเช่า ซึ่งอาจ
มีสัญญาเช่น เป็นเอกสารหรือไม่ก็ได้ (เป็นการเช่าโดยจ่ายค่าเช่าในราคาที่ตกลงกันตายตัว) 

(2.2) ของตนเอง หมายถึง ผู้ถือครองในที่ดินมีสิทธิในการถือครองที่ดินน้ัน โดยการที่ผู้
น้ันเป็นเจ้าของและถือกรรมสิทธิ์ เหนือที่ดินแปลงน้ันไม่ว่ามีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทใดหรือไม่
มีเอกสารสิทธิ์ก็ได้ ไม่ว่าผืนที่ดินน้ันจะติดภาระจ านองหรือขายฝากหรือไม่ก็ตาม 
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(2.3) ได้ท ำฟรี หมายถึง ผู้ถือครองในที่ดินมีสิทธิถือครองที่ดินน้ัน โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ ใดๆ 
แต่ยงัคงเป็นผู้ถือครองและท าประโยชน์บนผืนดินแปลงน้ันโดยความยินยอมของผู้ที่เป็นเจ้าของที่
แท้จริง อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่า เช่าหรือแบ่งปันผลประโยชน์ใดๆ เช่น พ่อแม่  
ให้ลูกเข้าท าประโยชน์ในผืนที่ดินแต่ยงัไม่ได้ยกผืนที่ดินน้ันให้กับลูก เป็นต้น 

(2.4) ท ำแบ่งผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ถือในที่ดินที่สิทธิถือครองในที่ดินน้ัน โดยไม่มี
กรรมสิทธิ์ใดๆ แต่เป็นการถือครองในผลประโยชน์ที่ได้จากการท าประโยชน์ในผืนดินน้ันโดยการแบ่ง
ผลประโยชน์อย่างเป็นสัดส่วนตามข้อตกลงกับผู้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่แท้จริง (ต่างจากการเช่า
เน่ืองจากผลผลิตไม่ตายตัว) 

(3) ช่ือ ผู้ให้สัมภำษณ์  หมายถึง ช่ือของผู้ถูกสัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลเพ่ือบันทึกลงใน
แบบสอบถามการส ารวจพืชชนิดต่างๆซึ่ งอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือคนละคนกับผู้ถือครองก็ได้  
แต่จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในครัวเรือนทีร่อบรู้ในกิจกรรมการปลูกพืชน้ันๆ และสามารถตอบข้อมูลที่สอบถาม
ได้อย่างถูกต้อง  

หมำยเหตุ:-ในกรณีที่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนละคนกับช่ือผู้ถือครอง ให้ระบุ ความ
เกี่ยวข้องหรือผูกพันกับผู้ถือครองตัวอย่างน้ันๆ ด้วย เช่นเป็นภรรยาหรือเป็นบุตรหรือเป็นญาติ เป็นต้น 

(4) พิ กั ดหมายถึง ต าแ หน่งขอ งวัตถุ บน พ้ืนโลก  โดย มีร ะบบ พิกัดที่ ใช้ อ้า งอิ ง  
ระบบพิกัดกริดหรือแบบยูทีเอ็ม ( (Universal Transverse Mercator - UTM) 

(5)  เน้ือที่ เพำะปลูก  หมายถึง ขนาดของเน้ือที่ดินที่ท าการปลูกพืชชนิดใดชนิดหน่ึงลงไป 
คิดเป็น เน้ือที่  ไร่ – งาน – ตารางวา โดยให้หักเน้ือที่ที่ปลูกไม่ได้ในเน้ือที่ดินน้ันๆ ออกไป ซึ่ งต้องเป็น
บริเวณใดบริเวณหน่ึงที่ มีขนาดตั้งแต่ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายๆ บริเวณรวมกันตั้งแต่ 50 ตารางวา
ขึ้นไป เช่น ถนน จอมปลวก ต้นไม้ สระน ้า บ่อปลา เพิงพัก คอกสัตว์ ฯลฯ ซึ่งเม่ือหักออกแล้ว ท่ีเหลือให้
ถือว่าเป็นเน้ือที่เพาะปลูกทั้งหมด  

ในกรณีที่เกษตรกรได้ท าการปลูกพืชชนิดใดชนิดหน่ึง แล้วต่อมาเกิดเสียหาย ถึงแม้ว่าจะ
ท าการปลูกซ่อมหรือไม่ปลูกซ่อมก็ตาม เน้ือที่เพาะปลูกจะหมายถึงเน้ือที่เพาะปลูกครั้งแรก แต่ถ้าในกรณี
ที่มีการปลูกซ่อมและได้มีการปลูกเกินจากเน้ือที่เดิม (เน้ือที่ เพาะปลูกครั้งแรก ) เน้ือที่เพาะปลูกจะต้อง
หมายถึงเน้ือที่เพาะปลูกครั้งแรกรวมกับเน้ือที่ส่วนที่ปลูกเกินมา  

นอกจากน้ียงัให้พิจารณาเน้ือที่ เพาะปลูกพืชที่ มีการปลูกมากกว่า 1 ครั้ งในเน้ือที่ เดิม
ภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้นับเน้ือที่รวมทุกครั้ งเป็นเน้ือที่เพาะปลูก (เปรียบเสมือนปลูกแยกกัน
เป็นคนละแปลง) 

(6) เน้ือที่เก็บเกี่ยว หมายถึง เน้ือที่เก็บเกี่ยวจากเน้ือที่ เพาะปลูกของพืชที่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ในแต่ละแปลง คิดเป็น เน้ือที่  ไร่–งาน–ตารางวา โดยให้หักเน้ือที่ เสียหายสิ้นเชิงและเน้ือที่
เสียหายบางส่วนในแปลงที่ดินน้ันๆ ออกไป  
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(7) เน้ือที่ เสียหำยส้ินเชิง หมายถึง บริเวณส่วนที่ เสียหายมากจนไม่สามารถ เก็บเกี่ยว      
ผลผลิตได้ หรือถ้าเก็บเกี่ยวได้ก็ไม่คุ้มกับการลงทุน หรือคาดว่าจะได้ผลผลิตไม่เกิน10 % ของผลผลิตที่
เคยได้รับในปีปกติ  

(8) เน้ือที่ เสียหำยบำงส่วน หมายถึง บริเวณส่วนที่เสียหายเป็นบริเวณใดบริเวณหน่ึงที่ มี
ขนาด ตั้งแต่ 25 ตารางวา ขึ้นไป หรือหลายบริเวณ (เป็นหย่อม ๆ) รวมกันตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไปให้ถือ
ว่าเป็นเน้ือที่เสียหายที่ต้องหักออก 

ดังน้ัน ในกรณีที่มีเน้ือที่ เสียหายเป็นหย่อมๆ กระจายไปทั่วแปลง ถ้ารวมกันน้อยกว่า  
50 ตารางวา เน้ือที่เก็บเกี่ยวจะหมายถึงเน้ือที่ เพาะปลูกทั้งหมด แต่ในกรณีที่มีเน้ือที่ซึ่ งไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
โดยปล่อยทิ้งไว้ในแปลงนา เน้ือที่ดังกล่าวน้ีจะถูกหักออก 

(9) แปลงที่ดิน เป็นการระบุจ านวนแปลงที่ดิน เพ่ือความสะดวกในการบันทึกข้อมูล
ของพืชที่มีลักษณะที่ศึกษาต่างๆกัน เช่น รหัสชนิดพืชต่างกัน ปลูกอยู่ในเขต/นอกเขตชลประทานต่างกัน 
พันธุ์ที่ปลูกต่างกัน วิธีการปลูกต่างกัน โดยให้แยกเป็นแปลงย่อยๆ และบันทึกข้อมูลแต่ละแปลงที่ดิน
เป็นแปลงละบรรทัด  

(10)กำรชลประทำน คือการพัฒนาทรัพยากรน ้ าโดยการจัดสรรน ้ า เพ่ือใช้ประโยชน์
หลายๆอย่างด้วยวิธีการต่างๆกันเช่นการเก็บกักน ้าการส่งน ้ าเพ่ือการเพาะปลูกการระบายน ้ าการแปร
สภาพท่ีดินการบรรเทาอุทกภัยการไฟฟ้าพลังน ้าและการคมนาคมทางน ้า 

เขตชลประทำน หมายถึง เขตพ้ืนท่ีของการพัฒนาทรัพยากรน ้าโดยการจัดสรรน ้ าเพ่ือใช้
ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมดังน้ันพ้ืนที่การเกษตรใดๆจึงถูกตีความให้อยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน
อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ันดังน้ี 

ในเขตชลประทำน (รหัส 1) หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่ในเขตที่ มี
การชลประทานคือ 

เขตชลประทำนหลัก  หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่ในเขตบริการ
ภาคการเกษตรของกรมชลประทาน ซึ่ งด าเนินการในลักษณะของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาด
กลางเป็นหลัก  เขตชลประทานหลักแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  - โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่  หมายถึง งานชลประทานอเนกประสงค์ที่
ด าเนินการโดยกรมชลประทานในการจัดสร้างเขื่อนหรือแหล่งกักเก็บน ้ ามีปริมาตรต้ังแต่  100 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรขึ้ นไปหรือมีพ้ืนท่ีผิวน ้ าต้ังแต่  15 ตารางกิโลเมตรขึ้ นไปหรือมีพ้ืนที่ชลประทานตั้งแต่  
80,000 ไร่ขึ้นไป 
  -โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง หมายถึงโครงการชลประทานที่มีขนาดเล็ก
กว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่คือมีแหล่งเก็บกักน ้ าท่ีมีปริมาตรน้อยกว่า  100 ล้านลูกบาศก์เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวน ้าต ่ากว่า  15 ตารางกิโลเมตรหรือมีพ้ืนที่ชลประทานต ่ากว่า  80,000 ไร่ 
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นอกเขตชลประทำน (รหัส 2) หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่นอกเขต
ชลประทานรวมทั้งโครงการชลประทานขนาดเล็กบางโครงการ เช่น ชลประทานเสริม ชลประทานราษฎร์ 
และโครงการชลประทานอันเน่ืองจากพระราชด าริ(เฉพาะในสว่นของ คปร.) เป็นต้น 

- ชลประทำนเสริม หมายถึง อาณาบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่มีการ
ชลประทานแต่อยู่นอกเขตการบริการภาคการเกษตรของกรมชลประทานซึ่งส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่ในเขต
โครงการชลประทานขนาดเล็กและด าเนินการโดยหน่วยงานของทางราชการอื่นๆที่มิใช่กรมชลประทาน
เช่นโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าโครงการจัดหาน ้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโครงการขุดลอก
หนองน ้าและคลองธรรมชาติเป็นต้น 

- ชลประทำนรำษฎร์ หมายถึงอาณาเขตพ้ืนที่ที่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรร่วม
จัดให้มีการชลประทานในพ้ืนที่การเกษตรส าหรับท้องถิ่นที่พอจะสามารถพัฒนาได้โดย ไม่มีการใช้
งบประมาณจากส่วนราชการ 

- นอกเขตชลประทาน หมายถึง อาณาบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช ที่อยู่
นอกเขตชลประทานทุกรูปแบบ ส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน ้าตามธรรมชาติ บ่อตอก สวนน ้า หรือน ้าฝน เป็นต้น 

(11)  กำรได้รับน ้ำในพื้นที่เขตชลประทำน 

1) พื้นที่ได้รับน ้ำ (รหัส 1) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีกรมชลประทานได้ส่งน ้าให้ได้ท่ัวถึง
ในฤดูกาล การเพาะปลูก 

2) พื้นที่ไม่ได้รับน ้ำ (รหัส 2) หมายถึง พ้ืนที่ในเขตชลประทานหรือนอกเขต
ชลประทาน แต่ทางกรมชลประทานไม่สามารถส่งน ้าให้ได้ในฤดูกาล การเพาะปลูก 

(12)เดือนที่ปลูก หมายถึง เดือนที่เร่ิมปลูกพืชน้ันๆคือ 

กรณีที่มีกำรย้ำยต้นกล้ำ เดือนที่ปลูก หมายถึง เดือนที่เร่ิมปักด าหรือย้ายต้นกล้า
มาปลูก  

กรณีที่มีกำรหว่ำน หยอดโรยเดือนที่ปลูก หมายถึง เดือนที่เร่ิมท าการหว่าน หรือ
หยอด หรือโรย  

(13) เดือนที่เก็บเกี่ยว หมายถึง เดือนที่เร่ิมท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชน้ันๆ  

(14) ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตพืชที่ เกษตรกรท าการเก็บเกี่ยว โดยที่ผลผลิตดังกล่าวจะ
รวมถึงผลผลิตทั้งหมดที่ เก็บได้จากแปลงที่ดินน้ันๆ ซึ่งได้แก่ ผลผลิตที่ เก็บไว้บริโภค ท าพันธุ์  จ าหน่าย 
และผลผลิตที่น าไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น  ๆด้วย แต่จะไม่รวมถึงผลผลิตที่ท้ิงไว้คาไร่ หรือคาต้น  

(15) ควำมช้ืนของผลผลิต หมายถึง ปริมาณน ้าท่ีแทรกอยู่ในเน้ือเมล็ดข้าวเปลือก อยู่ในรูป
ของความช้ืน มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 
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(16) ปริมำณปุ๋ ยที่ใส่ หมายถึง ปริมาณปุ๋ ยที่ เกษตรกรได้ใส่ลงไปในแปลงที่ดินที่ท าการ
ปลูกพืช ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดแห้ง หน่วยเป็นกิโลกรัม  

หมำยเหตุ :-การใส่ปุ๋ ยในเน้ือที่ เดิมและประเภทเดียวกัน ให้ระบุเน้ือที่ใส่ปุ๋ ยเพียงครั้ ง
เดียวและน าปริมาณมารวมกัน แต่ถ้าคนละประเภท (ปุ๋ ยเคมี/ปุ๋ ยอินทรีย์/ ฮอร์โมน) ให้บันทึกเน้ือที่ลง
ทั้งในแต่ละประเภทและปริมาณแยกออกจากกัน 

(17)กำรจ ำแนกแจกจ่ำยผลผลิต หมายถึง การกระจายผลผลิตข้าวเปลือกที่เกษตรกรผลิต
ได้เองภายในครัวเรือนตัวอย่างจากการเพาะปลูกข้าวภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างเท่าน้ัน เพ่ือการใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 1) ขำย หมายถึง ปริมาณข้าวเปลือกที่ เกษตรกรก าหนด หรือคาดว่าจะขายและ/
หรือรวมกับส่วนที่ได้ขายไปบ้างแล้วก่อนหน้าน้ี และเป็นข้าวที่ผลิตได้ในปีเพาะปลูกที่ส ารวจเท่าน้ัน 
โดยไม่ค านึงว่า เกษตรกรจะขายได้ทั้งหมดตามที่ก าหนด หรือคาดการณ์ไว้ หรือไม่ก็ตาม 

 2) เก็บไว้บริโภคทั้งปี หมายถึง ปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรก าหนด หรือคาดว่า    
จะเก็บไว้บริโภคภายในครัวเรือนตลอดทั้งปี ทั้งน้ีจะต้องเป็นข้าวที่เกษตรกรปลูกได้เองภายในอาณาเขต
หมู่บ้านตัวอย่างเท่า น้ัน โดยไม่ค านึงว่า เกษตรกรจะบ ริโภคหมดหรือไม่  หรือจะมีการน าไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ ในระหว่างปีหรือไม่ก็ตาม 

 3) เก็บไว้ท ำพันธุ์ หมายถึง ปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรคัดไว้เพ่ือที่จะใช้ท าพันธุ์
ในฤดูกาลถัดไป ในการเพาะปลูกในแปลงที่ดินของเกษตรกรภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่าง โดยไม่
ค านึงว่าเกษตรกรจะใช้หมดหรือไม่ หรือขายแบ่งเป็นพันธุ์ให้เพ่ือนบ้านหรือไม่ก็ตาม 

            4) อื่น ๆ  หมายถึงปริมาณข้าวเปลือกที่ เกษตรกรจัดแบ่งไว้เพ่ือกิจกรรมทั่วไป
นอกเหนือจากข้อ 1) ถึง 3) เช่น จัดเก็บไว้ท าบุญ เลี้ยงสัตว์ ให้ญาติเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นต้น 

3.1.2 รหัสที่ใช้โดยทั่วไป 

รหัสในเขต/นอกเขตชลประทำน 
ในเขตชลประทาน = 1 นอกเขตชลประทาน = 2 

รหัสกำรรับน ้ำในพื้นที่เขตชลประทำน 
ได้รับน ้า  = 1 ไม่ได้รับน ้า  = 2 

รหัสเดือนที่ปลูก/เก็บเกี่ยว 
มกราคม =  01  พฤษภาคม =  05  กันยายน =  09 
กุมภาพันธ์ =  02  มิถุนายน =  06  ตุลาคม  =  10 
มีนาคม   =  03  กรกฎาคม =  07  พฤศจิกายน =  11 
เมษายน  =  04  สิงหาคม =  08  ธันวาคม =  12 
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3.2ค ำนิยำมเฉพำะ 
(1) ข้ำวนำปรัง ปี 2564 หมายถึง ข้าวที่เกษตรกร ปลูกอยู่ในระหว่ำง วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึง 

30 เมษำยน 2564 โดยไม่ค านึงถึงว่าจะท าการเก็บเกี่ยวเม่ือใดก็ตาม ยกเว้นภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 6 จังหวัด 
ได้แก่จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  ข้ำวนำปรัง ปี2564 หมายถึงข้าวที่
เกษตรกร ปลูกอยู่ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยไม่ค านึงถึงว่าจะท าการเก็บ
เกี่ยวเม่ือใดก็ตาม  

(2) ผู้ถือครองที่ปลูกข้ำวนำปรัง หมายถึง เกษตรกรที่ท าการปลูกข้าวนาปรังภายในอาณาเขต
หมู่บ้านตัวอย่าง และจะต้องมีเน้ือที่ปลูกข้าวนาปรังต้ังแต่ 1 ไร่ข้ึนไป  โดยไม่ค านึงถึงว่า  ผู้ถือครอง
น้ันจะตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม 

(3) วิธีกำรปลูก หมายถึง ลักษณะหรือกรรมวิธีของการปลูกข้าวนาปรัง ลงไปบนพ้ืนที่ดินน้ันๆ 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 6 วิธี คือ  

 นาด า หมายถึง การปลูกข้าวโดยการน าต้นกล้าที่เพาะไว้ (ตกกล้า) มาปักด าลงในแปลง
นาที่เตรียมดินไว้แล้ว อย่างเป็นแถวเป็นแนว 

 นาหว่านส ารวย หมายถึง การปลูกข้าวโดยหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปในนาที่ท าการ
เตรียมดินไว้แล้ว ให้กระจายไปทั่วทั้งแปลงเสร็จแล้วจึงคราดกลบหรือไถกลบอีกครั้งหน่ึง  

 นาหว่านน ้าตม หมายถึง วิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ ซึ่ งได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูก
กันอย่างแพร่หลาย มีวิธีการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่งอกแล้วลงไปในแปลงนาข้าวที ่ มี
การเตรียมดินอย่างดี และมีการปรับระดับแปลงนาให้ราบเรียบ รวมท้ังยังสามารถควบคุมน ้ าใ น
แปลงนาที่ปลูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 นาข้าวข้ึนน ้า หมายถึง การปลูกข้าวในสภาพแปลงนาท่ีน ้าท่วมเป็นประจ าทุกปี และ 
ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นๆ ได้ในฤดูฝน ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางในท้องที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี เป็นต้น โดยการน าพันธุ์ข้าวชนิดท่ีสามารถเติบโตไปตามระดับน ้ า
ที่เพ่ิมขึ้นได้ทุกระดับ มาหว่านส ารวยลงในแปลงนา ซึ่งในบางท้องที่จะเรียกว่า ข้ำวข้ึนน ้ำหรือ ข้ำวฟำงลอย 

 ข้าวไร่ หมายถึง ข้าวที่ มีสายพันธุ์แตกต่างไปจากปกติ ซึ่ งจะมีลักษณะพิเศษ คือ  
ไม่ต้องการน ้าขังในการเพาะปลูก ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี และใช้วิธีการปลูกแบบหยอดเมล็ดเรียง
เป็นแถวคล้ายการปลูกพืชไร่อื่นๆ เช่นข้าวโพด ถั่ว เป็นต้น ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้า วไ ร่
ตามบริเวณเนินเขา หุบเขา หรือพ้ืนที่ลาดเอียง ซึ่ งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว ข้าวไร่จะสามารถแตกกอได้ดี
และจะพบในท้องที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่  

 นาหยอด หมายถึง วิธีการปลูกข้าวโดยการหยอดเมล็ดเรียงเป็นแถว เช่นเดียวกับกา ร
ปลูกข้าวไร่แต่เป็นการปลูกในพ้ืนท่ีราบตามปกติและพันธุ์ข้าวท่ีใช้จะมีลักษณะพิเศษ คือ ไม่ต้องการน ้าขัง
ในการเพาะปลูกและทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ข้าวไร่หรือพันธุ์พ้ืนเมือง และจะพบ
ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(4) พันธุ์ที่ปลูก หมายถึงเมล็ดพันธุ์ของข้าวนาปรังที่ได้ท าการเพาะปลูกลงในแต่ละแปลงที่ดิน 
โดยแบ่งพันธุ์ข้าวออกเป็น  

- พันธุ์พื้นเมือง หมายถึง พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรได้ท าการเพาะปลูกกันโดยทั่วๆ ไปซึ่งปกติจะ
เป็นพันธุ์ที่ทางราชการไม่รับรองหรือไม่ส่งเสริม และจะมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  

- พันธุ์ราชการ หมายถึง ข้าวพันธุ์ดีที่ทางราชการรับรอง และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 
ได้แก่ พันธุ์ กข และพันธุ์ดีอื่นๆ ที่เกษตรกรนิยมปลูก ซึ่งในประเทศขณะน้ีส่วนมากได้จากการผสมพันธุ์
ข้าวไทยกับข้าวจากต่างประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และอินโดนีเซีย มีทั้งข้าวเหนียว และข้าวเ จ้า 
ดังน้ี 

ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว 

1. กข1 อายุ 125-135 วัน ไม่ทนอากาศหนาว 
2. กข3 อายุประมาณ 125-130 วัน ต้นแข็งไม่ล้มง่าย 
3. กข5 อายุ 140-160 วัน นวดยากไม่เหมาะ 
ที่จะปลูกในฤดูนาปรัง 
4. กข7 อายุ 120-130 วัน เมล็ดร่วงง่าย 
5. กข9 อายุ 115-125 วัน เมล็ดร่วงง่าย 
6. กข11 อายุ 130-140 วัน นวดยาก 
7. กข15 เป็นข้าวหอมมะลิ 105 อาบรังสีแกมม่า 
บางท้องที่เรียก “มะลิน้อย” เก็บเกี่ยวก่อนข้าวหอม
มะลิ 105 ประมาณ 20 วัน 
8. กข17 อายุ 140 วัน ทนน ้าท่วม ต้านทานโรค
ขอบใบแห้งแต่ไม่ต้านทานโรคเพลี้ยกระโดดสี
น ้าตาล 
9. กข21 อายุ 120-130 วัน ถ้าใส่ปุ๋ ย N มาก 
ต้นข้าวจะล้มง่าย 
10. กข23 อายุ 120-130 วัน ต้านทานโรคขอบใบ
แห้งและโรคใบหงิก แต่ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม
และโรคไหม้ 
11. กข25 อายุ 100 วัน เหมาะส าหรับนาปรังที่มี
น ้าเค็มเข้าถึง 

1. กข2 อายุ 120-130 วัน 
2. กข4 อายุ 115-120 วัน ต้านทานแมลงบั่วได้ดี 
3. กข10 อายุ 130-135 วัน 
4. กข14 อายุ 134–138 วัน ค่อนข้างต้านทานโรค
ไหม้ 
5. กข22 อายุ 130 วัน ต้านทานโรคไหม้ แมลงบั่ว 
6. กข แม่โจ้ 2 อายุ 138-146 วัน มีกลิ่นหอมอ่อน 
7. เหนียวแพร่ 1 อายุ 120-130 วันต้านทานโรคและ
แมลง 
8. สันป่าตอง 1 อายุ 130-135 วันต้านทานโรคไหม้
และโรคขอบใบแห้ง 
9. สกลนคร อายุ 128 วัน ปลูกได้ท้ังนาน ้าฝน 
นาชลประทาน และสภาพข้าวไร่ 
10. อาร์ 258 อายุ 106 – 134 วัน เหมาะส าหรับปลูก
ในที่ฝนน้อยหรือค่อนข้างแล้ง 
11. cp888 อายุ 110-130 วัน สามารถปลูกได้ตลอด
ทั้งปีเหมาะแก่การปลูกในพ้ืนที่ชลประทาน        
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
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ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว 

12.กข27 เก็บเกี่ยวประมาณ 10 ธ.ค.ต้านทานโรค
ใบหงิก โรคกาบใบแห้ง และโรคไหม้ระยะคอรวง 
แต่ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม และ
เพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล 
13. กข29 (ชัยนาท 80) อายุ 99 วันในฤดูนาปรัง 
อายุ 103 วันในฤดูนนาปี 
14. กข3 1 (ปทุ มธ านี  8 0)อายุ  1 11 – 118  วัน 
ต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว /สีน ้ าตาล โรค
ขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน ้าตาล และโรคเมล็ดด่าง 
แต่ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบหงิก 
15. กข33 (หอมอุบล 80)อายุ 130 วันต้านทานโรค
ไหม้ แต่ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ย
กระโดดสีน ้าตาล 
16 . กข37อายุ 108 – 118 วัน ต้านทานโรคไหม้ 
และเพลี้ ยกระโดดหลังขาว แต่ไม่ต้านทานเพลี้ ย
กระโดดสีน ้าตาล 
17. กข39 อายุ 125 – 130 วัน ต้านทานโรคไหม้ 
18. กข41อายุ 105 วัน ค่อนข้างต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน ้าตาล และโรคไหม้ 
19. กข43 อายุ 95 วัน ต้านทานโรคไหม้ และเพลี้ย
กระโดดสีน ้าตาลปานกลาง 
20. กข47 อายุ 104 – 112 วัน ไม่ทนอากาศเย็น 
21. กข49 อายุ 102 – 107 วัน ค่อนข้างต้านทาน
เพลี้ยกระโดดสีน ้าตาลชนิดใหม่ต้านทานโรคไหม้ 
22. กข53 อายุ 133 วันต้านทานต่อแมลงบั่ว 
23. กข55 อายุ 104 – 117 วัน ค่อนข้างต้านทานต่อ
โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง และอ่อนแอต่อเพลี้ย
กระโดดสีน ้าตาล 

24. กข57 อายุ 107 – 120 วัน ผลผลิตสูงมี
เสถียรภาพดี 
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ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว 

25. กข61 อายุ 87 วัน ฤดูนาปี 96 วัน ฤดูนาปรัง
คุณภาพการสีดีมาก  
26. กข63 อายุ 116 – 120 วัน เหมาะส าหรับแปรรูป
เป็นข้าวพองอบกรอบ 
27. กข69 อายุ 106 วัน มีสารต้านอนุมูลอิสระฟีโน
ลิกและฟลาโวนอยด์สูง และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
28. กข71 อายุ 95 วัน ต้านทานโรคไหม้ และ
ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล 
29. กข77 อายุ 105 – 115 วัน ไม่ควรปลูกในพ้ืนที่
ที่มีการระบาดของแมลงและศัตรูข้าว 
30. กข79 อายุ 112-118 วัน อ่อนแอต่อโรคขอบ  
ใบแห้ง 
31. กข85 อายุ 115 – 120 วัน มีอมิโลสสูง ค่อนข้าง
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน ้าตาลและโรคไหม้ 
อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ทนต่ออากาศเย็น 
32. กข87 อายุ 110 – 113 วัน มีอมิโลสต ่า           
ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล เพลี้ยกระโดด
หลังขาว โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ เหมาะ
ส าหรับปลูกในพ้ืนที่ชลประทานภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่าง 
33. ชัยนาท 1 อายุ 119-130 วันต้านทานโรคใบ
หงิก โรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล/หลังขาว 
34. ชัยนาท 2อายุ 103 – 105 วันต้านทานต่อเพลี้ย
กระโดดสีน ้าตาลได้ดีกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 
35. สุพรรณบุรี 1 อายุ 120-125 วันเกษตรกร 
อาจเรียกว่า สุพรรณบุรี 33 ต้านทานโรคไหม้ โรค
ขอบใบแห้ง โรคใบหงิก โรคใบสีส้ม 
36. สุพรรณบุรี 2 อายุ 90-115วันเกษตรกรอาจ
เรียกว่า สุพรรณบุรี 35 หรือ ราชินีต้านทาน 
โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก โรคใบสีส้ม 
และเพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล 
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ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว 

37. สุพรรณบุรี 3 อายุ 115 – 120 วันต้านทานโรค
ไหม้และโรคขอบใบแห้ง  
38. สุพรรณบุรี 60 อายุ 120 วันต้านทานโรคไหม้ 
โรคใบสีส้ม เพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล และเพลี้ย
จักจ่ันสีเขียว  
39. สุพรรณบุรี 90 อายุ 120 วัน ข้าวสุก ร่วน แข็ง 
40. ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 อายุ 118-125 วัน
ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้งและ
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 
41. ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี อายุ 120 วันหุงแล้ว
เหนียว นุ่ม หอมคล้ายข้าวหอมมะลิ 105  
42. ปทุมธานี 1 อายุ 104-126 วันต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน ้าตาล/หลังขาว โรคไหม้  
43. พิษณุโลก 2 อายุ 119 วัน ส าหรับนาปี  
และอายุ 121 วัน ส าหรับนาปรังต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน ้าตาล/หลังขาว และเพลี้ยจักจ่ันสีเขียว 
44. สุรินทร์ 1 อายุ 138 วัน ทนทานดินเค็ม และ
แห้งแล้ง ใช้ท าอาหารแปรรูป 
45. พัทลุงอายุ 112-115 วัน 
46. บางแตน อายุ 90 – 115 วัน ต้านทานโรคไหม้ 
เพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล และเพลี้ยจักจ่ันสีเขียว 
เหมาะส าหรับนาน ้าลึก 
47. เบอร์ 17 (ยงัไม่ออกเป็นพันธุ์รับรอง) 
48. ข้าวหอมกุหลาบแดง อายุ 123 วันเป็นข้าว
กล้องเยื้อหุ้ม เมล็ดสีแดงเข้ม 
49. ข้าวญ่ีปุ่ น กวก. 1อายุ 120 วัน 
50. ข้าวญ่ีปุ่ น กวก. 2อายุ 117 วัน 
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 (5) รูปของผลผลิต หมายถึง ลักษณะของผลผลิตข้าวนาปรังที่ เกษตรกรเก็บเกี่ยวซึ่งจะอยู่ในรูป
ข้าวเปลือกที่นวดแล้วและมีหน่วยของผลผลิตเป็นกิโลกรัม 

(6) มำตรำตวงวัดหน่วยต่ำงๆของข้ำวเปลือก 
1 ถังธรรมดา (20 ลิตร) เป็นหน่วยที่ใช้กันทั่วๆไป หนักเท่ากับ 10 กิโลกรัม 
1 ถังใหญ่(40 ลิตร)  ใช้ในภาคอีสานตอนล่าง  หนักเท่ากับ 20 กิโลกรัม 
1 หม่ืน   ใช้ในภาคอีสาน   หนักเท่ากับ 12 กิโลกรัม 
1 ต๋าง   ใช้ในภาคเหนือ   หนักเท่ากับ 15 กิโลกรัม 

รหัสที่ใช้(หน้าทีผ่-8) 

รหัสพืช(ข้อที่ 3 สดมภ์ที่ 3) 

ข้าวเจ้านาปรัง  =   107  ข้าวเหนียวนาปรัง     =   108 

รหัสวิธีกำรปลูก(ข้อที่ 3  สดมภ์ที่ 6) 

นาด า   =   1   

นาหว่านส ารวย  =   2   

นาหว่านน ้าตม  =   3 

อื่น ๆ   =   4   

รหัสพันธุ์ที่ปลูก (ข้อที่ 3  สดมภ์ที่ 4) 

พันธุ์พ้ืนเมือง  =  01   กข10   =  02 

กข21   =  03   กข23   =  04 

กข31   =  05   กข41   =  06 

กขอื่นๆที่ไม่ไวแสง  =  07   กขอื่นๆที่ไวแสง  =  08 

สุพรรณบุรี 60  =  09   สุพรรณบุรี 90  =  10 

ขาวดอกมะลิ 105  =  11   พิษณุโลก 60-1,2 =  12 

พันธุ์ราชการไม่ไวแสงอื่นๆที่ไม่ใช่กข =  13 

พันธุ์ราชการไวแสงอื่นๆที่ไม่ใช่กข  =  14 

ชัยนาท 1,2   =  15   คลองหลวง 1  =  16 

ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี =  17   ปทุมธานี 1  =  18 

สุพรรณบุรี 1  =  19   พันธุ์เอกชนส่งเสริม =  20 

ข้าวพันธุ์อายุสั้น 65-95 วัน =  21 
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บทท่ี 4 
การบันทึกแบบสอบถาม 

การส ารวจข้าวนาปรัง ปี 2564 จะท าการแจงนับข้อมูลโดยวิธีการสอบถามจาก ครัวเรือนตัวอย่างและ 
บันทึกลงในแบบสอบถามที่ก าหนด มีรายละเอียดในการสอบถามดังน้ี 

แบบสอบถามการส ารวจครัวเรือนตัวอย่าง ประกอบด้วยรายการข้อถามอยู่ 2 ส่วน คือ 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
เป็นการบันทึกข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลการผลิตของครัวเรือนตัวอย่าง ประกอบด้วย  

(1) ช่ือเจ้าหน้าที่ส ารวจ ให้บันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ส ารวจเป็นตัวบรรจงพร้อมทั้งรหัสประจ าตัว 
และวันที่/เดือน/ปีที่ส ารวจ บนหัวกระดาษบนด้านซ้าย  

(2) บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือครองตัวอย่าง เช่น ช่ือ-สกุล และเป็นผู้ถือครอง
ตัวอย่างที่ พร้อมที่อยู่โดยละเอียดของผู้ถือครองตัวอย่าง พิกัดของที่ตั้งแปลง รวมทั้งในกรณีที่พบว่าผู้ให้
สัมภาษณ์เป็นบุคคลคนละคนกับช่ือผู้ถือครองตัวอย่างข้างต้น เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องบันทึก  ช่ือ - สกุล
ของผู้ให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นอะไร กับผู้ถือครองตัวอย่าง เช่น บุตร ภรรยา เป็นต้น 

2.  ข้อมูลการผลิต 
เป็นการสอบถามและบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564 ( หน้าที่  ผ-7,8) 

ซึ่งประกอบด้วยรายการข้อถาม 5 ข้อ ดังน้ี 

ข้อที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563 (ปีที่แล้ว) ซึ่งครัวเรือน
ตัวอย่างได้มีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไปแล้ว โดยให้สอบถามแยกตามครั้งที่ปลูก จากน้ันจึงสอบถาม
แยกตามชนิดของข้าว (ข้าวเจ้า /ข้าวเหนียว) ทั้งน้ีจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวภายในอาณาเขตหมู่บ้าน
ตัวอย่างเท่าน้ัน มีรายละเอียดที่จะสอบถามและบันทึกข้อมูล ดังน้ี 

สดมภ์ที่  4 -7  เป็นการสอบถามการเพาะปลูกและการเก็บ เกี่ยวข้อ มูลข้าวนาป รั ง                
ปี 2563 (ปีที่แล้ว) แยกตามครั้งที่ปลูก และชนิดของข้าวดังน้ี 

สดมภ์ที่ 4 ให้บันทึกเน้ือที่เพาะปลูก (ไร่ – งาน – ตารางวา) 

สดมภ์ที่ 5 ให้บันทึกเน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร่ – งาน – ตารางวา) 

สดมภ์ที่ 6 และ 7 ให้บันทึกผลผลิตที่ได้รับและ % ความช้ืนของผลผลิต 
หมายเหตุ  :-   

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ส ารวจมักจะไม่สอบถามและกรอกข้อมูล % ความช้ืนของ
ผลผลิต ท าให้ไม่สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมประมวลผลได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ส ารวจ
จะต้องกรอกข้อมูลในส่วนน้ีให้ครบถ้วน 
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  สดมภ์ที่ 8-11 เป็นการสอบถามข้อมูลการจ าแนกแจกจ่ายผลผลิตที่ได้จากสดมภ์ที่ 6 
แยกตามชนิดของข้าว มีรายการข้อถามดังน้ี 

  สดมภ์ที่ 8 ให้บันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตจากสดมภ์ที่ 6 ที่ขายไป 

  สดมภ์ที่ 9 ให้บันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตจากสดมภ์ที่ 6 ที่เก็บไว้บริโภคทั้งปี 

  สดมภ์ที่ 10 ให้บันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตจากสดมภ์ที่ 6 ที่เก็บไว้ท าพันธุ์ทั้งปี 

  สดมภ์ที่ 11 ให้บันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตจากสดมภ์ที่ 6 ที่เก็บไว้ใช้ด้านอื่น ๆ 

หมายเหตุ :-  ข้อมูลในสดมภ์ที่ 6 จะต้องเท่ากับข้อมูลในสดมภ์ที่ 8-11 รวมกัน 

ข้อที่  2 เป็นการสอบถามและบันทึกข้อมูลเกี่ย วกับปริมาณการขายข้าวนาปรังเป็น                 
รายเดือนของครัวเรือนตัวอย่าง อาจจะเป็นผลผลิตที่ผลิตได้ในปีใดๆ  ก็ได้ที่ มีการขายในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 (ปีที่แล้ว) และต้องเป็นผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้เอง       
ในฟาร์มที่อยู่ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างน้ีเท่าน้ัน 

โดยที่การสอบถามและบันทึกข้อมูลข้าวนาปรัง จะแยกเป็น 4 บรรทัดตามชนิดและพันธุ์ 
คือ ข้าวเจ้าปทุมธานี 1, ชัยนาท 1,2  รวมข้าวเจ้าพันธุ์อื่นๆ และรวมข้าวเหนียว ซ่ึงเจ้าหน้าที่ส ารวจ
จะต้องสอบถามและบันทึกข้อมูลจ านวน 14 สดมภ์ ดังน้ี 

สดมภ์ที่ 4  เป็นข้อมูลปริมาณการขายผลผลิตรวมทั้งหมดของข้าวนาปรัง ที่ได้มีการขาย
ไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่าน้ัน 

สดมภ์ที่  5-16 เป็นข้อมูลปริมาณการขายผลผลิตแยกเป็นรายเดือน  ในแต่ละเดือน       
เรียงตามล าดับ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดข้างต้น เช่น ถ้าขายข้าวนาปรังในเดือนมกราคม 2563              
ก็จะต้องบันทึกลงในสดมภ์ที่ 5 หรือถ้าขายข้าวนาปรังในเดือนมิถุนายน 2563 ก็จะต้องบันทึกลงใน
สดมภ์ที่ 10 หรือถ้ามีการขายข้าวนาปรังในเดือนธันวาคม 2563 ก็จะต้องบันทึกลงในสดมภ์ที่ 16 เป็นต้น 

ข้อสังเกต :-  

(1) การสอบถามและบันทึกข้อมูลการขายผลผลิตข้าวนาปรังที่มีการขายในช่วงเวลาดังกล่าวจะ
เป็นข้าวนาปรังของปีใดๆ ก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นข้าวนาปรังปี 256 2 (ถ้ามีการเก็บข้ามปี) หรือปี 2563 
(ผลผลิตปีที่แล้ว) หรือทั้ง 2  ปีรวมกันก็ได้ แต่จะต้องแยกบันทึกเป็น ข้าวเจ้า ปทุมธานี 1   ชัยนาท 1,2 
รวมข้าวเจ้าพันธุ์อื่นๆ และรวมข้าวเหนียวนาปรัง 

(2)  ผลรวมของปริมาณการขายผลผลิตในแต่ละเดือนตั้งแต่สดมภ์ที่ 6+7+8+9+...+1 6 จะต้อง
เท่ากับปริมาณการขายทั้งหมดในสดมภ์ที่ 4 เท่าน้ัน 
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ข้อที่ 3 เป็นการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564 (ปีน้ี) 
ที่ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างปลูกอยู่ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างน้ีเท่า น้ัน  รายการข้อถาม
ประกอบด้วย 5 ส่วน ที่มีความสัมพันธ์กันทุกสดมภ์ ดังน้ี 

1. ข้อมูลจ าแนก  (สดมภ์ที่  1-9) เป็นรายการข้อถามที่ เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้อง
สอบถามและบันทึกข้อมูลเป็นรายการตามที่ถูกจ าแนกในแต่ละสดมภ์ ดังน้ี 

- สดมภ์ที่ 1 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลเป็นรายแปลงทุกแปลงทีละแปลง 
ตามล าดับ 

- สดมภ์ที่ 2 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลครั้งที่ที่เกษตรกรปลูกข้าวในรอบการ
ผลิตข้าวนาปรัง ปี 2564 (1หรือ2) ของแปลงที่ดินที่สอบถามน้ัน 

- สดมภ์ที่  3 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลรหัสชนิดข้าวที่ปลูกในแปลงน้ัน
ตามที่ก าหนด คือ ข้าวเจ้านาปรัง = 107 ข้าวเหนียวนาปรัง = 108 

- สดมภ์ที่ 4  ให้สอบถามและบันทึกรหัสพันธุ์ของข้าวที่ปลูกในแต่ละแปลง
ที่ดินที่ก าหนด เช่น พันธุ์พ้ืนเมือง = 01, กข 10 = 02 , กข 21 = 03, … เป็นต้น 

- สดมภ์ที่ 5 ให้สอบถามและระบุช่ือพันธุ์ที่ปลกู เช่น พันธุ์พ้ืนเมือง, กข10, กข21 
เป็นต้น 

- สดมภ์ที่  6  ให้สอบถามและบันทึกร หัสวิธี การเพาะปลูกข้าวนาปรั ง  
โดยสอบถามเป็นรายแปลงตามที่ก าหนดคือ นาด า = 01 นาหว่านส ารวย = 02 นาหว่านน ้าตม = 03 และ
วิธีการปลูกอื่นๆ = 04 

- สดมภ์ที่ 7 ให้สอบถามและบันทึกรหัสสถานที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในเขต/
นอกเขตชลประทานเป็นรายแปลง คืออยู่ในเขตชลประทาน = 1 นอกเขตชลประทาน = 2 

- สดมภ์ที่  8 ให้สอบถามและบันทึกลักษณะพ้ืนทีน่าทีเ่พาะปลูกข้าวนาปรัง 
เป็นรายแปลง ว่าเป็นพ้ืนที่นาลุ่มหรือเป็นพ้ืนที่นาดอน 

- สดมภ์ที่ 9  ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลการได้รับน ้าในพ้ืนท่ีเพาะปลูกใน
เขตชลประทานตามรหัสท่ีก าหนด คือ ได้รับน ้าชลประทาน = 1   ไม่ได้รับน ้าชลประทาน = 2 

วิธีการกรอกข้อมูลจ าแนกข้อมูลแต่ละรายการในสดมภ์ที่ 2 - 9 จะต้องมีความสัมพันธ์กัน
จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในบรรทัด (แปลงนา) เดียวกันได้ หากมีความแตกต่างกันตั้งแต่ 1 รายการ
ขึ้นไป ก็จะต้องบันทึกข้อมูลมากกว่า 1 บรรทัดขึ้นไป ตัวอย่างเช่น ครัวเรือนตัวอย่างปลูกทั้งข้าวเหนียว
และข้าวเจ้า แสดงว่าจะต้องบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 2 บรรทัดตามชนิด (สดมภ์ที่  3) แต่ยงัต้องพิจารณา 
ข้อมูลอื่นร่วมอีก  คือ แต่ละชนิดปลูกชนิดละกี่แปลง (สดมภ์ที่ 1) แต่ละแปลงนา ใช้พันธุ์อะไรปลูก         
(ระบุรหัสในสดมภ์ที่ 4) แต่ละพันธุ์ก็ต้องแยกบรรทัด  ตามวิธีการปลูกด้วยว่าใช้วิธีการใด (สดมภ์ที่ 6) 
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แต่ละวิธีการปลูกก็ต้องแยกบรรทัด ตามสภาพการเพาะปลูกว่าอยู่ในเขตหรือนอกเขตชลประทาน       
ซึ่งก็ต้องแยกบรรทัดตามรหัสของเขตชลประทานตามที่ก าหนด (สดมภ์ที่ 7) 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า แต่ละครัวเรือนตัวอย่างอาจมีข้อมูลการเพาะปลูก (ตามรายการจ าแนก) 
ทั้งน้ีหากมีความหลากหลาย อาจจะต้องใช้แบบสอบถามมากกว่า 1 แผ่น ต่อครัวเรือน ตัวอย่างก็ได้ 
ตามความจ าเป็น 

ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ที่ปลูกในสดมภ์ที่ 4 ก าหนดให้บันทึกลงตามรหัสที่ก าหนด ดังน้ี  

- รหัส 01 หมายถึง พันธุ์พ้ืนเมือง อาจเป็นข้าวไวแสงหรือไม่ไวแสงก็ได้ และเป็น
พันธุ์ทีมี่ช่ือนอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ ในหน้า 23 - 26 

- รหัส 02 หมายถึง ข้าวพันธุ์ กข 10 ที่ครัวเรือนตัวอย่างใช้ในแปลงที่ก าลังบันทึกข้อมูล 

- รหัส 03 หมายถึง ข้าวพันธุ์ กข 21 ที่ครัวเรือนตัวอย่างใช้ในแปลงที่ก าลังบันทึกข้อมูล 

- รหัส 04 หมายถึง ข้าวพันธุ์ กข 22 ทีค่รัวเรือนตัวอย่างใช้ในแปลงที่ก าลังบันทึกข้อมูล 

- รหัส 05 หมายถึง ข้าวพันธุ์ กข 31 ที่ครัวเรือนตัวอย่างใช้ในแปลงที่ก าลังบันทึกข้อมูล 

- รหัส 06 หมายถึง ข้าวพันธุ์ กข 41 ที่ครัวเรือนตัวอย่างใช้ในแปลงที่ก าลังบันทึกข้อมูล 

- รหัส 07 หมายถึง ข้าวพันธุ์  กข อื่นๆ ที่ไวแสง ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข 5, กข 8, กข 13, 
กข 19 และ กข 27 

- รหัส 08 หมายถึง ข้าวพันธุ์  กข อื่นๆ ที่ไวแสง ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข 1, กข 2, กข 3, 
กข 4, กข 9, กข 11 และ กข 25   

- รหัส 09 หมายถึง ข้าวพันธุ์ สุพรรณบุรี 60 

- รหัส 10 หมายถึง ข้าวพันธุ์ สุพรรณบุรี 90 

- รหัส 11 หมายถึง ข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 

- รหัส 12 หมายถึง ข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 60-1 (ไวแสง) และข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 60-2  
(ไม่ไวแสง) 

- รหัส  13 หมายถึง ข้าวพันธุ์ราชการไม่ไวแสงอื่นๆ  ที่ไม่ ใช่ กข  ได้แก่ พันธุ์
สุพรรณบุรี 2, สุพรรณบุรี 3, สุรินทร์ 1, ขา้วเหนียวแพร่ 1, สันป่าตอง 1, สกลนคร, ชัยนาท 2,  บางแตน, 
พัทลุง 

- รหัส 14 หมายถึง พันธุ์ราชการไวแสงอื่นๆ ที่ไม่ใช่ กข ได้แก่ พันธุ์ขาวตาแห้ง 17,    
ค าผาย 15, เก้ารวง 88, ขาวปากหม้อ 148, ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1, เฉี้ยงพัทลุง, เข็มทองพัทลุง, พัทลุง 60, 
ชุมแพ 60, นางพญา 132, นางยลเอส 4, น ้าสะกุย 19, พวงไร่ 2, เผือกน ้ า 43 ,ปทุมธานี 60, พิษณุโลก 3 ,  
ลูกแดงปัตตานี, เล็บนกปัตตานี, เหนียวอุบล 1, เหนียวอุบล 2, เหลืองปะทิว 123, เหลืองใหญ่ 148,     
ข้าวกลางสันป่าตองและแก่นจันทร์ ซึ่งเป็นนาสวน และนอกจากน้ีย ังมีพันธุ์ตะเภาแก้ว 161, บางกลาง, 
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ป่ินแก้ว 56, พลายงามปราจีนบุรี, เล็บมือนาง 111 ซึ่งเป็นข้าวขึ้นน ้า  รวมท้ังพันธุ์หันตรา 60, ปราจีนบุรี 1 , 
ปราจีนบุรี 2 และอยุธยา 1 เป็นข้าวน ้าลึก และยงัรวมไปถึงพันธุก์ู้เมืองหลวง ขาวโป่งไคร้, เจ้าฮ่อ, ซิวแม่จัน, 
ดอกพะยอม, น ้ารู, ข้าวเจ้าลีซอสันป่าตอง และข้าวหอมแดง เป็นข้าวไร่ที่ไวต่อช่วงแสงที่ไม่ใช่ กข  

- รหัส 15 หมายถึง พันธุ์ชัยนาท 1 

- รหัส 16 หมายถึง พันธุ์ข้าวหอมคลองหลวง 1 

- รหัส 17 หมายถึง พันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี 

- รหัส 18 หมายถึง พันธุ์ปทุมธานี 1 

- รหัส 19 หมายถึง พันธุ์สุพรรณบุรี 1 

- รหัส 20 หมายถึง พันธุ์เอกชนส่งเสริม เช่น ซีพี 111, ซีพี 304 

- รหัส 21 หมายถึง พันธุ์อายุสั้น 65-95 วัน 

เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองพันธุ์ข้าวให้เข้าใจ เน่ืองจาก
เป็นข้อมูลในเร่ือง “ข้าว” จึงจ าเป็นที่มีความรู้และความเข้าใจ จึงจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง สะท้อนข้อเท็จจริง และมีความน่าเช่ือถือในสายตาของผู้ใช้ทั่วไป 

นอกจากรายช่ือพันธุ์ข้าวทั้งไวแสง และไม่ไวแสงที่ได้อธิบายมาน้ี เจ้าหน้าที่ส ารวจ
อาจพบว่า ในความเป็นจริงมีพันธุ์ข้าวอีกหลายพันธุ์ที่ทางราชการยงัไม่ได้ประกาศรับรองขึ้นท าเนียบ
รายช่ือข้าวพันธุ์ดี เช่น “ข้าวหอมมะลิแดง” ซึ่ งเกิดจากการคัดเอาแต่เมล็ดแดงในรวงข้าวหอมมะลิ 
น ามาปลูกเป็นผลส าเร็จ และต่อมาได้ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ โดยน าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 
มาผสมกับข้าวหอมมะลิปกตแิละข้าวหอมมะลิ 3 ทาง มาผสมกับข้าวพันธุ์พม่า จะกลายเป็นสุดยอดพันธุ์
ข้าวที่ดีที่สุดแทนที่ข้าวหอมมะลิ 105 ในอนาคต เป็นต้น นอกจากน้ีการน า เอาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ มา
ผสมแล้วเรียกเป็นเบอร์ต่างๆ น้ันมาจากต้นตอสายพันธุ์ใด ซึ่ งคาดว่าจะอยู่ในกลุ่มรวมของสายพันธุ์ที่
ได้อธิบายไว้ในค านิยามแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ส ารวจตัดสินใจได้ว่าควรจะเป็นข้าวพันธุ์ใด และก าหนด
เป็นรหัสใดลงในสดมภ์ที่ 4 ต่อไป 

2. ข้อมูลการปลูก  (สดมภ์ที่  10-12) เป็นข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละแปลง          
ที่สอดคล้องกับข้อมูลรายการจ าแนกที่กล่าวมาแล้ว ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 

- ส่วนที่ปลูกแล้ว /ส่วนที่คาดว่าจะปลูก (สดมภ์ที่  10-12) ให้สอบถามและ
บันทึกข้อมูลรหัสเดือนที่ปลูกลงในสดมภ์ที่ 10 ขนาดเน้ือที่แปลงที่ปลูกลงในสดมภ์ที่ 11 เป็น ไร่ – งาน –  
ตารางวา และปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในแปลงน้ันในสดมภ์ที่ 12 

* ในกรณีที่มีการปลูกคร่อมเดือน เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องแบ่งแปลงน้ันย่อย
ลงไปอีก โดยการเพ่ิมบรรทัดเข้าไปเพ่ือระบุเดือนต่างๆ ที่ปลูก ขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งขนาดเน้ือที่
ในสดมภ์ที่ 11 และแบ่งปริมาณเมล็ดพันธุ์ในสดมภ์ที่ 12 เช่นกัน 
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3. ข้อมูลการเก็บเกี่ยว  (สดมภ์ที่  13-16) เป็นข้อมูลการเก็บเกี่ยวที่จะต้อง  
สอบถามและบันทึกข้อมูล โดยมีเน้ือหาต่อเน่ืองจากส่วนที่เป็นข้อมูลการปลูก ประกอบด้วยข้อมูล  
2 ส่วน คือ 

- ส่วนที่เก็บเกี่ยวแล้ว/ส่วนที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว (สดมภ์ที่ 13-16) ให้สอบถาม
และบันทึกข้อมูลเดือนที่เก็บเกี่ยวลงในสดมภ์ที่ 13 ขนาดเน้ือที่ เก็บเกี่ยวแล้วลงในสดมภ์ที่  14 เป็น 
ไร่ – งาน – ตารางวา และผลผลิตที่ได้รับในสดมภ์ที่ 15 โดยระบุ % ความช้ืนของผลผลิตลงในสดมภ์ที่ 16 

* ในกรณีที่มีการเก็บเกี่ยวคร่อมเดือน เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องแบ่งแปลง
น้ัน ย่อยลงไปอีกโดยการเพ่ิมบรรทัดเข้าไปเพ่ือระบุเดือนที่ เก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งขนาดเน้ือที่         
เก็บเกี่ยวในสดมภ์ที่ 16 และแบ่งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในสดมภ์ที่ 17 ตามเดือนที่ได้เก็บเกี่ยวเช่นกัน 

หมายเหตุ :- 
ข้อมูล  % ความช้ืนในสดมภ์ที่  16  เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกให้ครบ มิฉะน้ันจะไม่สามารถ

ประมวลผลผ่านโปรแกรมค านวณผลได้เลย  
ในกรณีที่คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวคร่อมเดือน ก็ด าเนินการบันทึกข้อมูลท านองเดียวกันกับส่วน

ที่เก็บเกี่ยวในสดมภ์ที่ 15 - 18 

4. ข้อมูลการใช้ปุ๋ ย (สดมภ์ที่ 17-20) เป็นข้อมูลเน้ือที่ใส่ปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ยที่ใส่
จะต้องสอบถามและบันทึกข้อมูล โดยมีเน้ือหาต่อเน่ืองจากส่วนที่เป็นข้อมูลการปลูก แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

- ส่วนที่เป็นปุ๋ ยเคมี (สดมภ์ที่ 17-18) 
- ส่วนที่เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ - ชนิดแห้ง (สดมภ์ที่ 19-20) 

การบันทึกข้อมูลในส่วนที่ เป็นปุ๋ ยเคมี ให้บันทึกข้อมูลเน้ือที่ที่ได้ใส่ไปแล้ว 
(หรือคาดว่าจะใส่อีก) ในสดมภ์ที่ 17 และบันทึกข้อมูลปริมาณปุ๋ ยที่ใช้ลงในสดมภ์ที่ 18 โดยให้พิจารณา
ดังน้ี 

1) เน้ือที่ใส่ปุ๋ ยหรือคาดว่าจะใส่ปุ๋ย ให้บันทึกเน้ือท่ีเพียงครั้งเดียว (ไม่นับซ ้า ) 
แต่ละครั้งไม่เกินขนาดเน้ือที่ของแปลงปลูก (ในสดมภ์ที่ 11) 

2) ปริมาณปุ๋ ยที่ใส่หรือคาดว่าจะใส่ปุ๋ ย ให้บันทึกปริมาณการใส่ปุ๋ ยรวมทุก
ครั้งที่ใส่ปุ๋ ยเพียงบรรทัดเดียว เช่น 

เน้ือที่เพาะปลูก 5 ไร่ ใส่ครั้งที่ 1  จ านวน 5 ไร่ 100 กก.  และใส่ครั้งที่ 2  จ านวน     
5 ไร่ อีก 150 กก.  ให้บันทึกเน้ือที่ใส่ปุ๋ ย 5 ไร่ และปริมาณปุ๋ ยที่ใส่ 250 กก. เป็นต้น  

การบันทึกข้อมูลในส่วนที่ เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดแห้ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
บันทึกข้อมูลในส่วนที่เป็นปุ๋ ยเคมี 
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5.การจ าแนกแจกจ่ายผลผลิต (สดมภ์ที่  21 – 24) เป็นการสอบถามข้อมูลการ
จ าแนกแจกจ่ายผลผลิต ที่ได้รับจากการเก็บเกี่ยว คาดว่าจะเก็บเกี่ยวของข้าวนาปรัง ปี 2564 แยกเป็น
รายแปลงดังน้ี   

สดมภ์ที่  21 ให้สอบถาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณข้าวเปลือกที่ครัวเรือน
ตัวอย่าง ขาย หรือกันไว้ขายตลอดปี 

สดมภ์ที่  22 ให้สอบถาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณข้าวเปลือกที่ครัวเรือน
ตัวอย่าง กันไว้ส าหรับการบริโภคภายในครัวเรือนตลอดปี 

สดมภ์ที่  23 ให้สอบถาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณข้าวเปลือกที่ครัวเรือน
ตัวอย่าง กันไว้ส าหรับการท าพันธุ์ในฤดูกาลถัดไป 

สดมภ์ที่ 24 ให้สอบถาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณข้าวเปลือกที่ครัวเรือน
ตัวอย่าง จัดแบ่งไว้เพ่ือกิจกรรมทั่วไป นอกเหนือจากสดมภ์ที่ 21-23 

ข้อที่ 4 เป็นการสอบถามสาเหตุการเพิ่มหรือลดของเน้ือที่ เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ที่เกิดขึ้ น 
หรือคาดว่าจะเกิดของข้าวนาปรังปี 2564 น้ี ของครัวเรือนตัวอย่าง 

ข้อมูลเน้ือที่ เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่  ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจท าเคร่ืองหมาย ✓ รหัส
สาเหตุเพ่ิมขึ้น/ลดลงของเน้ือที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ที่แตกต่างกันระหว่างข้อที่ 1 (ปีที่แล้ว) กับข้อ
ที่ 3 (ปีน้ี) ตามความเป็นจริงในพ้ืนที่  

ส่วนเหตุผลประกอบข้อมูลเน้ือที่เพาะปลูก ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจเรียงล าดับความส าคัญ
ของเหตุผลการเพ่ิมขึ้น / ลดลง ของเน้ือที่เพาะปลูก จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดย เร่ิมต้นตั้งแต่
หมายเลข 1 จนถึงหมายเลข 4  

                        • สาเหตุที่เพิ่มข้ึน/ลดลงของเน้ือที่เพาะปลูก (อาจมีสาเหตุได้มากกว่า 1 สาเหตุ) 
 .......... ราคาในปีที่ผ่านมา     
 .......... สภาพดินฟ้าอากาศ    
 .......... ปลูกทดแทนพืชอื่น/ปลูกพืชอื่นแทน   
 .......... อื่น ๆ (ระบุ) ................... 

• หากเหตุผลใดไม่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้น / ลดลง ของเน้ือที่เพาะปลูก ให้ปล่อยว่างไว้
หน้าข้อค าถามน้ัน 

• กรณีที่ มีสาเหตุการเพ่ิมขึ้ น / ลดลง เป็นข้อค าตอบ อื่น ๆ  (ระบุ)........... โปรดระบุ
สาเหตุด้านล่างด้วยทุกครั้ง 

• กรณีเน้ือที่ เพาะปลูกไม่ได้เปลี่ยนแปลง หากมีเหตุผลประกอบสามารถระบุเหตุผล
เพ่ิมเติมลงในช่องระบุด้านล่างได้ โดยไม่ต้องเรียงล าดับสาเหตุด้านบน 
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ส่วนเหตุผลประกอบข้อมูลผลผลิตต่อไร่ ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจเรียงล าดับความส าคัญของ
เหตุผลการเพ่ิมขึ้น / ลดลง ของผลผลิตต่อไร่ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยเร่ิมต้นตั้งแต่หมายเลข 1 
จนถึงหมายเลข 6  

 • สาเหตุที่เพิ่มข้ึน/ลดลงของผลผลิตต่อไร่ (อาจมีสาเหตุได้มากกว่า 1 สาเหตุ) 
 .......... การดูแลรักษา  
 .......... เปลี่ยนพันธุ์ใหม่     
 .......... ปริมาณน ้า     
 .......... เกิดโรค, แมลง, หนูระบาด     
 .......... เกิดภัยธรรมชาติ (น ้าท่วม,แล้ง,......)   
 .......... อื่น ๆ (ระบุ).................  

• หากเหตุผลใดไม่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้น / ลดลง ของผลผลิตต่อไร่ ให้ปล่อยว่างไว้
หน้าข้อค าถามน้ัน 

• กรณีที่มีสาเหตุการเพ่ิมขึ้น / ลดลง เป็นข้อค าตอบ อื่น ๆ (ระบุ)..........โปรดระบุสาเหตุ
ด้านล่างด้วยทุกครั้ง 

• กรณีผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง หากมีเหตุผลประกอบสามารถระบุเหตุผล
เพ่ิมเติมลงในช่องระบุด้านล่างได้ โดยไม่ต้องเรียงล าดับสาเหตุด้านบน 

 

วิธีการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมประมวลผล  
จากแบบสอบถามการส ารวจข้าวนาปรังปี 2564 ในการบันทึกข้อมูลให้กรอกหมายเลข

ตามข้อมูลในแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น เน้ือที่เพาะปลูกปีน้ี ลดลง จากปีที่แล้ว   
 
 เพ่ิมขึ้น    ลดลง     เท่าเดิม   
 

 .....3..... ราคาในปีที่ผ่านมา     
 .....2..... สภาพดินฟ้าอากาศ    
 ............ ปลูกทดแทนพืชอื่น/ปลูกพืชอื่นแทน   
 .....1..... อื่น ๆ (ระบุ) ..................  

 
 
 
 

✓   

ระบุ  พักหน้าดิน  
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โดยการบันทึกข้อมูลให้บันทึก ดังน้ี  
 ราคาในปีที่ผ่านมา  บันทึก หมายเลข 3 
 สภาพดินฟ้าอากาศ บันทึก หมายเลข  2 
 ปลูกทดแทนพืชอื่น/ปลูกพืชอื่นแทน ให้เว้นว่าง   

 อื่น ๆ (ระบุ) .......... .......... บั นทึก หมายเลข 1 (พร้อมระบุสาเหตุของการ 
เพิ่มข้ึน / ลดลง) 

          ข้อที่ 5 เป็นการสอบถามข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 
2563 (ปีที่แล้ว) และข้าวนาปรังปี 2564 (ปีน้ี) และยุ้งฉางของครัวเรือนตัวอย่าง ให้สอบถามจ านวนเน้ือที่
ที่ขึ้ นทะเบียนเกษตรกรในแต่ละปี ทั้งน้ี ต้องเป็นข้าวนาปรังทีเ่พาะปลูกในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่าง
เท่าน้ัน รายละเอียดที่จะสอบถามและบันทึกมีดังน้ี 

- ให้บันทึกเน้ือที่รวมทุกแปลงที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรของปี 2563 และปี 2564 หน่วย
เป็นไร่ 

- ให้บันทึกข้อมูลยุ้งฉางของครัวเรือนตัวอย่าง ถ้ามียุ้งฉาง ให้บันทึกความจุสูงสุดที่
สามารถเก็บผลผลิตได้ หน่วยเป็นตัน  

การสอบถามข้อมูลรายครัวเรือน  มีทั้งหมด 5 ข้อ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร ขอเน้นย  ้าให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจทุกท่านทราบว่า  แต่ละรายการข้อถามล้วนแต่น าไปใช้ 
ในการน า เสนอผู้ใช้ข้อมูลทั้งสิ้น เช่น เดือนที่ เก็บเกี่ยวหรือคาดว่าจะเก็บเกี่ยว เป็นข้อมูลส าคัญ 
ที่จะน าไปสู่การจัดท าโครงสร้างของการกระจายผลผลิตในระบบเศรษฐกิจมหาภาค ซึ่ งธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  และส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบและติดตาม
อย่างใกล้ชิด หรือเกี่ยวกับพันธุ์ที่ปลูก ก็เป็นข้อมูลที่ส าคัญที่สมาคมผู้ส่งออกและภาคเอกชนอื่น ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ ดังน้ัน รายการข้อถามในแต่ละสดมภ์ล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกร และต่อ
ความน่าเช่ือถือของการจัดท าข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ด า เนินการ
สอบถามแ ละบันทึกข้อมูลจากก ารสอบถามครัว เรือนตั วอ ย่างทุ กรายการข้ อถ าม ถึงแ ม้ว่ า  
ในบางรายการข้อถามจ าเป็นต้องคาดคะเน เช่น “คาดว่าจะเก็บเกี่ยว” หรือ % ความช้ืน ก็จ าเป็นต้องให้
เกษตรกรคาดคะเนจากประสบการณ์ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด  รวมทั้งรายการข้อถาม 
เชิ งบรรยายหรื อพรรณนาความ เช่น ใน ข้อที่  4 ซึ่ งที่ ผ่านมาเจ้ าหน้ าที่ ส ารวจ มักจะละเลยใน 
การปฏิบัติงาน จึงใคร่ขอให้ด าเนินการให้ครบถ้วนด้วย 

 
 

 





สดมภท์ี่

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
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 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 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 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 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

ตารางเลขสุ่ม (50 แถว 50 สดมภ)์
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19  จ ำนวนระเบยีน

เมลด็ ผลผลติ %

พนัธุท์ี่ใช ้ ที่ไดร้บั ความ ปริมาณ ปริมาณ

(กก.) (ไร่-งาน-ตร.ว.) (กก.) ช่ืน (กก.) (กก.) (กก.)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 24

19  

ข้อท่ี     ข้อท่ี
     

สาเหตทุี่เน้ือที่เพาะปลูก (เพิ่มข้ึน / ลดลง/ เทา่เดิม) จากปีที่แลว้  สำเหตทุี่ผลผลิตต่อไร่ (เพิ่มข้ึน / ลดลง / เท่ำเดิม) จำกปีที่แลว้  

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เทำ่เดิม  เพิ่มข้ึน       ลดลง         เทำ่เดิม

  ถำ้มี ควำมจุสูงสดุ ................................... ตนั

เน้ือที่ข้ึนทะเบยีน

2563 (ปีที่แลว้)

2564 (ปีน้ี)

   สอบถำมขอ้มูลยุง้ฉำงของครวัเรือนตวัอย่ำง

ปี

2321 22

(ไร่-งาน-ตร.ว.) (ไร่-งาน-ตร.ว.) (กก.) (กก.)

5 11 17 19

(กก.)

การจ าแนกแจกจ่ายผลผลติ

สว่นที่คาดว่าจะปลูก สว่นที่คาดว่าจะเกบ็เกี่ยว ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์

ขำย

เกบ็ไว ้

บริโภค

ทัง้ปี

เกบ็ไวท้ า

พนัธุท์ ัง้ปี
อื่นๆ

เดือน

ที่ปลูก

การใชปุ้๋ ย

ใชไ้ปแลว้ + คาดว่าจะใช้

เน้ือที่ เน้ือที่

(ไร่-งาน-ตร.ว.)

ข้อท่ี
  ใหส้อบถามเกษตรกรเกี่ยวกบัรายละเอยีดของขอ้มูลขา้วนาปรงั ปี 2564  (ปลูกปีน้ี) ที่ถอืครองอยู่ ตามรายการขอ้ถามที่ก าหนดใหข้า้งลา่งน้ี
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  และตอ้งเป็นขอ้มูลที่อยู่ภายในอาณาเขตหมู่บา้นตวัอย่างน้ีเท่านั้น

แปลง

ที่ดิน

ปลูก

นาปรงั

คร ัง้ที่

รหสั 

พืช

รหสั

พนัธุ ์

ช่ือ

พนัธุ ์

วิธีการ

ปลูก

ปลูก

ในเขต/

นอกเขต

ช.ป.

นาลุม่/

นาดอน

การ

รบัน ้า

 ช.ป.

สว่นที่ปลูกแลว้/ สว่นที่เกบ็เกี่ยวแลว้/

เดือน

ที่เกบ็

เน้ือที่

3

เน้ือที่

ชนิดแหง้

ใชไ้ปแลว้+คาดว่าจะใช้

ใหส้อบถามสาเหตกุารเพิม่/ลด ของเน้ือที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ของขา้วนาปรงั 

ที่เกดิ/คาดว่าจะเกดิใน ปี 2564 โดยเรียงล าดบัความส าคญัของสาเหตกุารเพิม่/ลด
4

.......... ราคาในปีที่ผ่านมา

.......... สภาพดินฟ้าอากาศ             

.......... ปลูกแทนพชือืน่/พชือืน่แทน  

.......... อืน่ๆ (ระบ)ุ.......

.......... การดูแลรกัษา     

.......... ปริมาณน ้า        

.......... เปลี่ยนพนัธุใ์หม่   

.......... เกดิภยัธรรมชาต ิ(น ้าทว่ม,แลง้,.....) 

.......... เกดิโรค,แมลง,หนูระบาด    

.......... อืน่ๆ (ระบ)ุ.......

ใหส้อบถามขอ้มูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร

ขา้วนาปรงั ปี 25645

รวมจ านวนเน้ือที่

ข้ึนทะเบยีนเกษตกร

สดมภท์ี่ 4 รหสัพนัธุท์ี่ปลูก

สดมภท์ี่ 10 และ 13 รหสัเดือนที่ปลูก/เกบ็เกี่ยว

ม.ค. = 01    ก.พ. = 02    …    ธ.ค.  = 12

มี ไม่มี

สดมภท์ี่ 6 รหสัวิธีการปลูก

นาด า = 1 นาหวา่นส ารวย  = 2

นาหวา่นน า้ตม  = 3 อื่นๆ = 4

นาลุม่  =  1 นาดอน = 2 

สดมภท์ี่ 7 รหสัในเขต/นอกเต ชลประทาน

ในเขตชลประทาน  = 1 นอกเขตชลประทาน   =  2

สดมภท์ี่ 3 รหสัพชื

ขา้วเจา้  = 107  ขา้วเหนียว = 108

20 21

20 21
จ านวนระเบียน จ านวนระเบียน19

สดมภท์ี่ 8 รหสันาลุม่ / นาดอนระบุระบุ

ใหเ้รียงล าดบัสาเหตทุี่ส าคญัจากมากที่สดุไปหานอ้ยที่สดุ 

โดยใสห่มายเลขต ัง้แต่ 1-4 

ใหเ้รียงล าดบัสาเหตทุี่ส าคญัจากมากที่สดุไปหานอ้ยที่สดุ 

โดยใสห่มายเลขต ัง้แต ่1-6  

รหสัสาเหตุ เพิม่ (1) / ลด (2) / เท่าเดิม (3) รหสัสาเหตุ เพิม่ (1) / ลด (2) / เท่าเดิม (3)

20

พนัธุพ์ื้นเมอืง     = 01 กข 10 = 02    กข 21 = 03

กข 23             = 04   กข 31 = 05    กข 41 = 06

กข อื่นๆ ที่ไมไ่วแสง = 07 กข อื่นๆ ที่ไวแสง = 08

สุพรรณบรุี 60    = 09 สุพรรณบรุี 90 = 10 

ขาวดอกมะล ิ105 = 11                 พษิณุโลก 60-1, 60-2  = 12

พนัธุร์าชการไมไ่วแสงอื่นๆ ที่ไมใ่ช่ กข  = 13

พนัธุร์าชการไวแสงอื่นๆที่ไมใ่ช่ กข      = 14

ชยันาท 1  = 15   คลองหลวง 1     = 16

ขา้วเจา้หอมสุพรรณบรุี = 17 ปทมุธานี 1   = 18 

สุพรรณบรุี 1      = 19 พนัธุเ์อกชนส่งเสริม  = 20

ไดร้บั   = 1 ไม่ไดร้บั   = 2

สดมภท์ี่ 9 รหสัการรบัน ้ า


