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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ค ำน ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ เป็นทั้งผู้ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือเล้ียงตัวเองและ

ส่งออกเพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศ สินค้าเกษตรหลายชนิดโดยเฉพาะข้าว ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่ของโลกที่แต่ละปีมีมูลค่าจากการส่งออกนับแสนล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องก าหนด
นโยบายวางแผนและมาตรการ เพ่ือพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และจากผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้น
พร้ อมทั้ งก าห น ดแน วท างแก้ ไข  ตลอดจน การเปิดป ระชาคมอาเซี ยน  (Asean Economics 
Community : AEC) ซึ่งเป็นการเปิดค้าเสรี ซึ่งประเทศผู้ผลิตที่เป็น คู่แข่งขันในตลาดการค้าเสรีที่มี
ศักยภาพในการผลิตสูงและมีกลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพย่อมมีโอกาสที่จะได้เปรียบในการแข่งขัน 
นอกจากนี้ การก าหนดมาตรการกีดกันทางการค้าหรือมาตรการอื่น  ๆ  ของกลุ่มประเทศต่าง ๆ  ที่ก าหนด
ขึน้มาเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น  ๆ รวมทั้งประเทศไทย
ด้วย 

ดังนั้น ข้อมูลการเกษตรจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ใช้ในการก าหนดนโยบาย และ
มาตรการต่าง ๆ  จากสาเหตุดังกล่าว ข้อมูลจึงต้องมีความถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วและทันต่อ           
การน าไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งต้องมีรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลอย่างเพียงพอ  เพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  อาจกล่าวได้ว่า  ข้อมูลเป็นหัวใจส าคัญที่ สุด 
ในการเร่ิมต้นของขั้นตอนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลการเกษตรเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ โดยใช้ระเบียบวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป ท าให้ข้อมูลมี
ความแตกต่างกันแม้สินค้าที่จัดเก็บจะเป็นชนิดเดียวกันก็ตาม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดท าข้อมูลการเกษตร ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร   
พ.ศ. 2522  โดยมีศูนย์สารสนเทศการเกษตรเป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมระบบการผลิตข้อมูล 
รับผิดชอบทางด้านวิชาการสถิติ คือ ก าหนดระเบียบวิธีส ารวจ ก าหนดค านิยาม รวบรวมกรอบ
ตัวอย่าง ก าหนดจ านวนตัวอย่าง สุ่มหมู่บ้านตัวอย่าง จัดท าแบบสอบถาม จัดท าคู่มือ และเอกสารอืน่  ๆ  
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานส ารวจภาคสนาม ตลอดจนอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส ารวจ ซึ่งมีส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาคสนาม บันทึกและประมวลผล รวมถึง
วิเคราะห์และรายงานผลเบื้องต้น เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ส ารวจให้เป็นสารสนเทศการเกษตรที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งต้องมีรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลอย่างเพียงพอ  และสามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ข้อมูลในทกุภาคส่วน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรส ำรวจ 
(1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิตทางการเกษตร

เกี่ยวกับเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตของข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64        
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

(2) เพ่ือก าหนดรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตของข้าวนาปี        
ปีเพาะปลูก 2563/64 ให้ถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานในการด าเนินการทางสถิติ  

(3) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลเก็บเกี่ยว และปริมาณการขายผลผลิตของ
เกษตรกรในแต่ละเดือน 

(4) เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปลูก และการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น วิธีการปลูก พัน ธ์ุ
ที่ปลูก ปริมาณพันธ์ุที่ใช้ และการใช้ปุ๋ ย เป็นต้น 

(5) เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมการกระจายผลผลิตของข้าวนาปีของครัวเรือนเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว รวมทั้งการเก็บส ารองข้าวของครัวเรือนเกษตรกร 

(6) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลการผลิตของปีการผลิตที่ผ่านมา และเป็นฐานข้อมูลที่มี
ความถูกต้องในการคาดคะเนแนวโน้มการเพาะปลูกข้าวนาปีในปีเพาะปลูกหนา้ 
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1.3  แผนปฏิบัติงำนส ำรวจ 

แผนปฏิบัติงำน กำรจัดท ำข้อมูลข้ำวนำปี ปีเพำะปลูก 2563/64 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2563 2564 

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

1. เตรียมงานด้านวิชาการ 

2. ปฏิบัติงานสนาม  

- ภาคอ่ืนๆ 

- ภาคใต้ 

3. บรรณาธิกรณ์และบันทึก

ข้อมูล 

- ภาคอ่ืนๆ 

- ภาคใต้ 

4. ประมวลผล 

- ภาคอ่ืนๆ 

- ภาคใต้ 

5. วิเคราะห์ข้อมูลหลักเบ้ืองต้น 

- ภาคอ่ืนๆ 

- ภาคใต้ 

6. รายงานเผยแพร่ข้อมูลหลัก 

และจัดท าข้อมูลคณะท างาน
พัฒนาข้อมูลคุณภาพด้านพืช 

- ภาคอ่ืนๆ 

- ภาคใต้ 
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บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีส ำรวจ 

การส ารวจข้อมูลการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 เป็นการส ารวจแบบเฉพาะอย่าง 
ขนาดใหญ่ (Large scale survey) ที่ใช้วิธีการนับจดและสุ่มหน่วยตัวอย่าง (unit) ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เราจะเรียกว่าเป็นการส ารวจด้วยวิธีตัวอย่างที่ต้องใช้วิธีการแจงนับข้อมูลโดยการสอบถาม     
(List frame) ตามรายการข้อความที่ก าหนดจากหน่วยสุ่มที่เล็กที่สุดที่ตกเป็นตัวอย่าง ได้แก่ ครัวเรือน   
(ตามค านิยาม) ซึ่งต้องอยู่บนหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีวิชาการด้านสถิติศาสตร์เป็นหลัก ได้แก่ ทฤษฎีสุ่ม 
และการประมาณค่าสถิติ เป็นต้น เพ่ือการอนุมานไปสู่ประชากรได้อย่างถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

2.1 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย าและน่าเชื่อถือจะกลายเป็น
เครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการงาน/โครงการต่าง ๆ และเป็นปัจจัย                 
ต่อความส าเร็จ  ในทางตรงข้ามข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพขาดความชัดเจน ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ   
ย่อมเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวได้เช่นกัน  และจากอดีตที่ ผ่านมาข้อมูลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในบางเร่ือง อาจมีแนวโน้มที่จะท าใหผู้้ใช้มคีวามสับสนขาดความมั่นใจ  เนื่องจากการที่ข้อมูล
ขาดคุณภาพนั่นเอง จึงเป็นที่มาของการที่ ผู้บริหารระดับสูงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้มีค าส่ังที่ 66/2554 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรขึ ้น   
โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน อธิบดีกรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีการแต่งต้ังคณะท างาน 
ในระดับรองลงไป เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  

 การจัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลการผลิตข้าว  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คณะกรรมการ ฯ 
ดังกล่าวจะเข้ามาควบคุม ก ากับ การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น
จึงต้องมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ระมัดระวังในด้านความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะใน
ขั้นของการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยครัวเรือนผู้ให้ขอ้มูลในภาคสนาม ซึ่งอาจมีหนว่ยงานหรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น จึงต้องก าหนดให้
บคุคลภายนอกสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และไม่ขัดหรือแย้งกบั
หลักเกณฑ์ทางวิชาการที่ก าหนดโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และห้ำมมิให้จัดสรรงานส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามในบางส่วนหรือทั้งหมดไปให้ บุคคลภายนอกไปด าเนินการโดยล าพังอย่างเด็ดขาด  
ไม่ว่าจะมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานหรือไม่ก็ตาม 
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2.2 กำรด ำเนินกำรในหน่วยกำรสุ่มขั้นที่หนึ่ง (หมู่บ้ำน) 

ในการส ารวจข้อมูลการผลิตข้าวนาปีครั้งนี้ ศูนย์สารสนเทศการเกษตรก าหนดให้ท าการส ารวจ
โดยใช้แผนแบบการส ารวจแบบแบ่งเป็นพวก 2 ขั้นตอน และสุ่มแบบมีระบบ (Stratified Two-stage 
Systematic Sampling) โดยก าหนดให้หมู่บ้านที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก  2563/64       
เป็นหน่วยสุ่มขั้นที่ 1 (Primary Sampling Unit) และครัวเรือนที่ เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 
2563/64 ในอาณาเขตของหน่วยสุ่มขั้นที่ 1 (หมู่บ้าน) เป็นหน่วยสุ่มขั้นที่ 2 (Secondary Sampling 

Unit) ของประชากรจังหวัด มีการด าเนินงานดังนี้   

   2.2.1 กรอบตัวอย่ำง (Sampling Frame) 

ในประชากรจังหวัดประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปี ตามพ้ืนที่เหมาะสม 
มาก (S1) พ้ืนที่ เหมาะสมปานกลาง (S2) และพ้ืนที่เหมาะสมน้อย+ไม่เหมาะสม (S3+N) ดังนั้น  
ในแต่ละจังหวัดจะถูกแบ่งออกเป็นชั้นภูมิ (พวกที่)  ตามคุณลักษณะที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างน้อย 
จากนั้นแต่ละชั้นภูมิก็จะแบ่งย่อยออกไปตามขนาด หรือตามศักยภาพของหมู่บา้นที่เจา้หนา้ที่ในพ้ืนทีท่ี่
จะสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ละเอียดลงไปได้อีก เพ่ือน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งเป็นพวกหรือชั้น
ภูมิต่าง ๆ ที่เหมาะสมอีกชั้นหนึ่ง 

 2.2.2 กำรจัดสรรขนำดตัวอย่ำง 

            กิจกรรมในขั้นตอนนี้ เป็นการก าหนดให้แต่ละชั้นภูมิย่อยที่แบ่งออกไปนั้น  จะต้องมี
จ านวนหมู่บ้านตัวอย่างเท่าใดจึงจะเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้จ านวนตัวอย่าง          
ที่ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบั ติงาน มาท าการจัดสรรด้วยวิธีการจัดสรรแบบสัดส่วน ( Proportional 
allocation) ลงในแต่ละชั้นภูมิที่แบ่งไว้แล้ว 

 2.2.3 กำรสุ่มหมู่บ้ำนตัวอย่ำง  

            การปฏิบัติในขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นการด าเนินการอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง เพราะเป็นการสุ่มอย่างปราศจากความเอนเอียง (Unbiased) และเป็น
การด าเนินการโดยส่วนกลางเท่านั้น  เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป จึงต้องมีการสุ่ม
หมู่บ้านตัวอย่างตามแผนแบบที่ก าหนด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือให้ตัวอย่างที่สุ่มได้เป็นตัวอย่าง  
ที่ดีและปราศจากความเอนเอียงใด ๆ จึงจะสามารถอนุมานประชากรได้อย่างถูกต้อง ได้ตัวประมาณ
ค่าที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น ส่วนกลางจะน ากรอบบัญชีรายชื่อหมู่บ้านทีม่ีการเพาะปลูกข้าวนาปีตาม  
ค านิยามของแต่ละอ าเภอทุก ๆ  จังหวัด ที่ได้รับจาก สศท. มาแบ่งอย่ำงน้อยเป็น 2 พวก ตามที่กล่าว
มาแล้วใน ข้อ 2.2.1 ตามความแตกต่างของศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน น ามาเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งเป็นชั้นภูมิหรือพวกที่ให้ได้มากขึน้ไปอีก เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนของข้อมูลที่จะได้จาก 

การส ารวจด้วยวิธีตัวอย่างจากทุกชั้นภูมิหรือพวกที่ โดยในแต่ละชั้นภูมิหรือพวกที่จะประกอบด้วย
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หมู่บ้านที่ตกเป็นตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปท าการส ารวจ หรือเก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างที่
เล็กที่สุด ได้แก่ ครัวเรือนในหมู่บ้านตัวอย่าง ต่อไป 

2.3 กำรด ำเนินงำนในหน่วยสุ่มขั้นที่สอง (ครัวเรือน) 

  เมื่อเจ้าหน้าที่ สศท. ได้รับบัญชีรายชื่อหมู่บ้านตัวอย่างแล้ว งานที่เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องเขา้
ไปปฏิบัติ คือ เข้าไปท าการส ารวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน         
ทุกหมู่บ้านตัวอย่าง กล่าวโดยย่อ คือ เข้าพบผู้น าหมู่บ้านตัวอย่างเพ่ือท าการนับจดครัวเรือนผู้ถือครอง
ตามค านิยามแล้วสุ่มครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่าง 6 ครัวเรือน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน
โดยใช้ตารางเลขสุ่มที่ก าหนดให้ จากนั้นท าการติดตามสอบถามครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างทั้ง 6 ราย 
เพ่ือสอบถามข้อมูลตามรายการข้อถามที่ก าหนดในแบบสอบถามการส ารวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 
2563/64 ซึ่งมีรายละเอียดที่จะน ามากล่าวในบทต่อไป 

2.3.1  กำรนับจด           
 เนื่องจากเป็นการส ารวจด้วยวิธีตัวอย่าง การด าเนินการใด ๆ จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎี
ความน่าจะเป็น กล่าวคือ “หน่วยตัวอย่าง” ก็จะต้องเป็นหน่วยที่ เล็กที่ สุดที่จะสามารถให้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องได้ นั่นคือ เป็นครัวเรือนที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 ต้ังแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

และปลูกภำยในอำณำเขตหมู่บ้ำนตัวอย่ำงเท่ำนั้น แล้วให้หมายเลขสุ่มในการนับจดให้ครบถ้วน 
เพ่ือให้มีโอกาสที่จะตกเป็นตัวอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ  ทั้งนี้ ในการนับจดจะเป็น 
การสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองหมู่บ้าน โดยมีผู้รู้อื่นร่วมกันหลายคนช่วยกันให้ขอ้มูล หรือใช้ข้อมูล
จากแหล่งอื่นร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ก็จะเป็นการดีต่อคุณภาพของข้อมูล 

 2.3.2 เหตุผลของกำรนับจด 
             การนับจดรายชื่อครัวเรือนผู้ปลูกในการส ารวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 เป็น 
การสร้างกรอบตัวอย่างในหมู่บ้านตัวอย่างที่ประกอบไปด้วยหน่วยสุ่มที่เล็กที่สุดที่จะสามารถให้ข้อมูล
ได้ ได้แก่ ครัวเรือนผู้ถือครอง ในการเข้าถึงครัวเรือนผู้ถือครองที่ตกเป็นตัวอย่าง จะได้จากการสุ่ม
ครัวเรือนผู้ถือครองซึ่งจะสุ่มได้จากกรอบตัวอย่างของหมู่บ้านที่จัดท าขึน้จากการนับจดเท่านั้น เพ่ือการ
ติดตามสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลในล าดับต่อไป และเหตุผลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ การนับจด 
ก็เพ่ือใช้เป็นค่าคูณขยายตามสูตรการประมาณค่าสถิติของหมู่บ้านตัวอย่าง นั่นเอง 
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 2.3.3 กำรนับจดผู้ถือครอง (ศสส.01) 

  เป็นการจดรายชื่อครัวเรือนผู้ถือครองทั้งหมดลงในแบบ ศสส.01 ประเด็นที่ ต้อง
พิจารณาคือ  

            (1) นับจดใคร ;จะต้องนับจดครัวเรือนเกษตรกรผู้ถือครองที่ปลูกพืช ตามค านิยามที่
ก าหนดให้ ดังต่อไปนี้  

             ข้ำวนำปี ปีเพำะปลูก 2563/64 หมายถึง ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว ที่ปลูกอยู่ใน
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ให้หมายถึง ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว ที่ปลูกอยู่
ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น 

            (2) ขนำดเนื้อที่เพำะปลูกและสถำนที่ปลูกใช้หลักเกณฑ์อะไร ;เกษตรกรผู้ถือ
ครองที่นับจดนี้จะต้องมีการปลูกพืชแต่ละชนิดตามขนาดเนื้อที่และสถานทีป่ลูกที่ก าหนดให้ ดังนี้  

     ปลูกต้ังแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ไม่ว่าผืนดินที่เพาะปลูกนั้น ครัวเรือนที่จะนับจดนั้นจะเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ หรือเช่า หรือได้ท าฟรี ฯลฯ ก็ตาม ทั้งนี้ ให้ยึดเอาการถือครอง (ผู้ปลูกหรือผู้เป็น
เจ้าของผลผลิต) เป็นหลัก แต่ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นการปลูกอยู่ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่าง
เท่านั้น  และรวมถึงเนื้อที่ในเขตป่าสงวนบางส่วนที่ครัวเรือนนั้นเข้าไปปลูกโดยไม่มีเอกสาร
แสดงสิทธ์ิใด ๆ ในที่ดินนั้นและที่ดินนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมู่บ้านตัวอย่างนั้น 

(3) นับจดอย่ำงไร; ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องท าการนับจดให้ครบถ้วน
ทุกครัวเรือน เรียงล าดับตามผู้บอกซึ่งอาจจะเป็นก านัน / สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วย ศกอ .  หรือ
ผู้รู้อื่น ๆ (ซึ่งต้องระบุชื่อด้วย) โดยต้องพยายามซักถามรายละเอียดเป็นข้อมูลประกอบการนับจด  

ตลอดจนถามย ้าให้เกิดความแน่ใจว่าผู้บอกได้บอกครบถ้วนหมดแล้ว  (อย่ำลืม…ถ้ามี
เกษตรกรนอกหมู่บ้านเข้ามาปลูกก็ต้องนับจดด้วย ซึ่งอาจจะได้รายชื่อหรือทราบแต่จ านวนก็ได้ แต่ทั้งนี้
จะต้องพยายามไม่ให้มีกำรตกหล่นหรือซ ้ำซ้อนเป็นอันขำด  

2.3.4 กำรบันทึกแบบนับจดผู้ถือครอง  

           ในการนับจดครัวเรือนผู้ถือครองซึ่งเป็นหน่วยสุ่มขั้นที่ 2 ด าเนนิการโดยเจ้าหน้าที่ส ารวจ 
สศท. ให้ท าการนับจดโดยใช้แบบนับจดรายชื่อผู้ถือครอง (ศสส.01) เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

         (1) ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส ำรวจ จะต้องบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ส ารวจผู้ท าการนับจด ซึ่งอาจเป็น
หัวหน้าหน่วยส ารวจหรือเจ้าหน้าทีส่ ารวจทีร่ับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยเขียนตัวบรรจงและบันทึก
รหัสประจ าตัวของเจ้าหน้าที่ส ารวจดังกล่าว รวมทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่ท าการส ารวจมาด้วย 
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         (2) รำยละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้ำนตัวอย่ำง ให้ระบุหมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด สศท. และชื่อผู้ให้ข้อมูลในการนับจด ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ตลอดจนวันที่ที่เข้าติดต่อโดย
เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องบันทึกรายละเอียดลงในช่องว่างที่ก าหนดใหค้รบถ้วน  

         (3) เร่ิมกำรนับจด ให้บันทึกรายละเอียดของการนับจดลงในสดมภ์ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

   สดมภ์ที่ 1 ให้กรอกล าดับหมายเลขสุ่ม 1,2,3,...... เรียงตามล าดับของผู้ถือครองที่

จะท าการนับจด 

   สดมภ์ที่ 2 ให้บันทึกรายชื่อผู้ถือครองที่นับจดได้ (ชื่อ – สกุล) ถ้าผู้บอกไม่สามารถ
บอกได้ ให้จดชื่อเล่นหรือชื่อที่ใช้เรียกกันแล้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งอาจเป็นชื่อสามีและภรรยา
ควบคู่กันไปก็ได้  

   สดมภ์ที่ 3 ให้บันทึกข้อมูลท านองเดียวกันกับ สดมภ์ที่ 1 

   สดมภ์ที่ 4 ให้บันทึกข้อมูลท านองเดียวกันกับ สดมภ์ที่ 2 

       การนับจด เมื่อมีจ านวนครัวเรือนผู้ถือครองในการส ารวจมากเกนิหน้ากระดาษ
ของ ศสส.01 ก็ให้ใชห้น้าต่อไป ให้ระบหุน้าที่เท่าใดด้วย เพ่ือจะได้ตรวจสอบความครบถ้วนได้ง่าย และ
สะดวกในการเตรียมงานต่อไป 

      เมื่อท าการนับจดครบถ้วนแล้ว ให้ระบุจ านวนแผ่นของแบบนับจดที่ใช้ว่า            
มีจ านวน กี่แผ่น? กี่หน้า? ลงในบรรทัดสุดท้ายของหน้าที ่1 ด้วย 

นอกจำกนี้ให้สอบถำมข้อมูลในส่วนล่ำง เพ่ือบันทึกเพ่ิมเติม ดังนี้ 

          ครัวเรือนผู้ถือครองที่อยู่ ใน/นอกหมู่บ้ำน และปลูกข้ำวนำปีภำยในอำณำ
เขตหมู่บ้ำนนี้ ที่ไม่สำมำรถนับจดรำยชื่อได้ 

      จ านวน. .....ราย รวมจ านวนผู้ถือครองที่ปลูกข้าวนาปีในหมู่บ้านทั้งหมด......ราย 

            เนื้อที่เพำะปลูกข้ำวนำปีที่เป็นภำพรวม ได้แก่ 

 ใน อาณ า เข ตหมู่ บ้ า น นี้ มี เนื้ อ ที่ เพ าะป ลูก ข้ าวน า ปี  (ปี นี้ ) ทั้ งห ม ด 
โดยประมาณ…..….ไร ่เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี (ปีที่แล้ว) .......... ไร ่

           เนื้อที่เสียหำยหรือคำดว่ำจะเสียหำย 

    เนื้อที่ เสียหายหรือคาดว่าจะเสียหายทั้งหมดของข้าวนาปีในหมู่บ้านนี้ เมื่อ
พิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ แล้วหรือได้เกิดภัยพิบัติ คาดว่าจะมีเนื้อที่ เสียหายเกิดขึ ้น 
ประมาณ………………..ไร ่ 
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 เม่ือท่ำนปฏิบัติงำนมำถึงขั้นตอนนี้ ให้ตรวจสอบโดยการซักถามถึงความ
ถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน ให้แน่ใจแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิน้การปฏิบัติงานนับจด 

    2.3.5 เทคนิคกำรนับจด 

 เนื่องจากการนับจดมีความส าคัญต่อวิธีการส ารวจด้วยตัวอย่างเป็ นอย่างม าก 
เจ้าหน้าที่ผู้ท าการนับจดจะต้องพยายามนับจดให้ครบถ้วน และควรระวังอย่าให้มีการนับจดตกหล่น 
หรือนับจดซ ้าซ้อน (รายเดียวจดชื่อมากกว่า 1 ครั้ง) หรือนับจดครัวเรือนเดียวแยกเป็น 2 ครัวเรือน   
(จดชื่อทั้งพ่อและลูกที่ท าการเกษตรอยู่ ด้วยกัน) ซึ่งการนับจดไม่ครบถ้วน (ตกหล่น) จะมีผลท าให้
ค่าประมาณยอดรวมของหมู่บ้านตัวอย่างที่ค านวณได้ต ่ำกว่ำควำมเป็นจริง หรือถ้าหากมีการนับจด
ซ ้าซ้อน ก็จะมีผลท าให้ค่าประมาณยอดรวมของหมู่บ้านตัวอย่างที่ค านวณได้สูงกว่ำควำมเป็นจริง 

 ในการสอบถามว่ามีใครบ้างที่ปลูกพืชนี้ ไม่จ าเป็นต้องสอบถามถึงเนื้อที่ เพาะปลูกของ         
ผู้ถือครองแต่ละราย ขอเพียงแต่ให้มั่นใจว่าผู้ถือครองที่นับจดนั้น มีการปลูกพืชตรงตามหลักเกณฑ์ 
และค านิยามที่ก าหนดหรือไม่ ซึ่งการที่จะได้รายชื่อผู้ถือครองที่ปลูกพืชนั้นอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น  
ได้จากการสอบถามข้อมูลจากบุคคลหลาย ๆ คน หรือถ้ำจะใช้ข้อมูลที่อยู่ เดิมของหมู่บ้านมาใช้
ประกอบกับการนับจดเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนขึน้ เช่น การใช้บัญชีรายชื่อจากส าเนา
ทะเบียนบ้าน  บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้จากการจดทะเบียนพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) บัญชีรายชื่อที่ใช้ใน
การเลือกต้ัง บัญชีรายชื่อ  ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่  เป็นต้น ก็สามารถท าได้แต่จะต้องมีการสอบถาม
ข้อมูลย า้ หรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปลูกพืชที่จะส ารวจว่าเกษตรกรรายใด เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องนับจด
หรือไม่ โดยการสอบถามจากก านัน/สารวัตรก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย, ศกอ. (ถ้ามี), เกษตรกรผู้น า , 
ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้รู้อื่น ๆ ในหมู่บ้าน , ครู, พระสงฆ์, ฯลฯ รวมทั้งอาจจัดการประชุมตามจุดนัดพบของ
หมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นศาลากลางบ้าน ศาลาวัด โรงเรียน สุเหร่าหรือมัสยิด เป็นต้น ห้ำมมิให้ท าการ    
นับจดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นโดยไม่มีกำรเข้าไปในหมู่บ้านตัวอย่างเพ่ือสอบถามย ้าหรือตรวจสอบ
ข้อมูลจากผู้น าหรือผู้รู้ในหมู่บ้านตัวอย่างโดยเด็ดขาด เช่น การนับจดข้อมูลจากการเปิดดูในเว็บไซ ต์
จากหน่วยงานอื่น โดยไม่เข้ามาสอบถามหรือตรวจสอบขอ้มูลกับผู้รู้ในหมูบ่้านตัวอย่าง เป็นต้น ทั้งนี้จะ
ถือว่ากำรฝ่ำฝืนจะเป็นการกระท าที่ ผิดหลักเกณฑ์ทางวิชาการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
นอกจากนี้ การใช้วิจารณญาณเป็นส่ิงส าคัญ เช่น สอบถามข้อมูลการถือครองเนื้อที่เพาะปลูกเฉล่ียต่อ
ครัวเรือนแล้วสอบถามขนาดเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด และจ านวนครัวเรือนผู้ปลูกทั้งหมด แล้วน ามาหาร
กันดูคร่าว ๆ หากตัวเลขมีทิศทางที่สอดคล้องกันแล้วก็พอคาดได้ว่าจ านวนที่นัดจดน่าจะถูกต้องแล้ว  
เป็นต้น  
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 กำรสอบถำมรำยชื่อครัวเรือนผู้ถือครองที่ปลูกข้ำวนำปี ดังที่กล่ำวมำแล้ว             
มีข้อควรระวัง ดังนี้ 
 (1) ในการใช้บัญชีรายชื่อจากส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัญชีรายชื่อที่ใช้ในการเลือกต้ัง
บางครั้งครัวเรือนใหม่ที่เพ่ิงแยกจากครัวเรือนเดิม หรือครัวเรือนที่ย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานในหมู่บา้นใหม่ ๆ  
แต่ยังไม่ได้ย้ายส าเนาทะเบียนบ้านเข้ามารายชื่อก็อาจจะตกหล่นจากบัญชีได้ ส่วนการใช้บญัชีรายชื่อ
ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ก็อาจจะคลาดเคล่ือนได้ เพราะผู้เสียภาษีอาจจะไปเสียภาษีในท้องที่อื่น         
ซึ่งอาจจะมีโอกาสตกหล่นไปได้เช่นกัน รวมทั้งผู้เสียภาษีอาจจะไม่ได้ท าการปลูกพืชแต่ให้ผู้อื่นเช่า/ท า
ฟร ีก็ได้ (ซึ่งต้องนับจดผู้เช่า  / ท าฟรีแทนเจ้าของที่ ดินจึงจะถูกต้อง) อีกทั้งตามกฎหมายผู้ที่มีที่ดิน 
ต ่ากว่า 5-0-0 ไร่ ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี เป็นต้น 

 ดังนั้น การใช้บัญชีต่าง ๆ เหล่านี้ เจ้าหน้าที่ส ารวจต้องสอบถามรายครัวเรือน ว่ามีการ
แยกครัวเรือนใหม่หรือไม่? เป็นครัวเรือนที่ปลูกพืชเองหรือไม่? หรือให้ผู้อื่นเช่า/ท าฟรี หรือไม่? เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 

 (2) การใช้บัญชีรายชื่อเกษตรกรจดทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) ควรตรวจสอบ
ให้ครบถ้วนว่าต้องนับจดเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกในเขตหมู่บ้านตัวอย่างเท่านั้น นอกจากนี้  ยังมีรายใดที่
ไม่ได้จดทะเบียนอีกหรือไม่ เช่น เกษตรกรผู้เช่านา หรือบางรายที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิและผู้นับจดต้อง
สอบถามผู้น าหมู่บ้านให้แน่ชัดว่า มีรายใดมีรายชื่อตามทะเบียน (ทพศ.) แต่ไม่ได้ปลูกจริง ก็ไม่นับจด
เข้ามาเป็นกรอบในการสุ่ม  

 (3) การสอบถามข้อมูลจากบุคคลเดียว เช่น  ก านัน/สารวัตร/ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วย/ 
เกษตรกรผู้น า /ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้รู้อื่น ๆ ในหมู่บ้าน อาจจะนับจดได้ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หมู่บ้านที่มีเกษตรกรจ านวนมาก หรือมีท้องที่ที่มีขอบเขตหมู่บ้านกว้างมาก ๆ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลจะจ า
รายชื่อได้ไม่ครบ จึงจ าเป็นจะต้องสอบถามจากผู้รู้หลาย ๆ คน แล้วตรวจสอบรายชื่อซ ้าเ พ่ือตัดออก
ภายหลังและนับจดเพ่ิมถ้าทราบภายหลัง 

 (4) กรณีที่ไม่รู้ชื่อและนามสกุลจริง ในขั้นตอนการนับจดอาจจะใช้ลักษณะเด่นของ
ครัวเรือนประกอบได้ เช่น นาย ก. (เมียชือ่นาง ข.) , นางสาว ค. (อยู่ติดวัด) , นาย ง. (เป็นทนาย) , นาย จ. 
(คนจากบ้านบึงพระ) เป็นต้น ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพียงเพ่ือให้มีรายชื่อครบตามจ านวนผู้ปลูกพืช 
และสามารถน าไปใช้สุ่มเลือกผู้ถือครองตัวอย่างได้ เพราะเมื่อสุ่มเป็นผู้ถือครองตัวอย่างแล้ว เจ้าหน้าที่
ส ารวจจะทราบชื่อจริงได้ภายหลังในตอนสัมภาษณ์ 
 (5) ในบางครั้งการนับจดอาจจะด าเนินการก่อนการเพาะปลูกพืช จึงเกิดกรณีไม่แน่ใจ
ว่าเกษตรกรบางรายจะปลูกพืชนั้น ๆ จริงหรือไม่ เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องพิจารณาโดยละเอียดว่ามี
แนวโน้มไปในทางใดมากกว่า (ปลูกหรือไม่ปลูก) ถ้าเห็นว่าคาดว่าจะปลูกก็ให้ท าการนับจดรายชื่อลง
ไปก่อน 
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 (6) การนับจดในบางครั้งอาจจะพบว่าหมู่บ้านตัวอย่างที่ท าการนับจดนั้น เป็นหมู่บ้าน 
ที่มีอาณาเขตของหมู่บ้านไม่ชัดเจนหรือไม่แน่นอน เพราะอาจมีการแยกและจัดต้ังเป็นหมู่บ้านขึน้มา
ใหม่ภายหลังจากที่มีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ โดยยึดถือว่าผู้ถือครองนั้น  ๆ  อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใดก็ใหน้ับจดรายชื่อผู้ถือครองดังกล่าวให้อยู่ใน
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่นั้น  ๆ   

 (7) ในกรณีที่พบว่าเนื้อที่เพาะปลูกของพืชที่ท าการส ารวจ ไม่ขึน้กับหมู่บ้านใด ๆ อย่าง
ชัดเจน เพราะเป็นเนื้อที่ถือครองในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ท าการนับจดโดยยึ ดถือว่าผู้ถือ
ครองนั้น ๆ  อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใดเป็นหลักในการนบัจดเช่นเดียวกับข้อที่ (5) 

2.3.6 แผนแบบกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling Design) 

           หลังจากที่ได้ก าหนดชั้นภูมิและขนาดตัวอย่างของชั้นภูมิแ ล้ว  การสุ่มตัวอย่างเป็น
กระบวนการที่ส าคัญที่สุดอีกขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากเป็นการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส ารวจ 
หรือ ศกอ. ได้เข้าถึงหน่วยตัวอย่างอย่างกระจายตัวและทั่วถึงในประชากร และถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ทางวิชาการโดยใช้วิ ธีการสุ่มแบบมีระบบในแต่ละชั้นภูมิ จึงเรียกแผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบนี้ว่า 
แผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นพวกสองขั้นตอนและสุ่มแบบมีระบบ (Stratified Two-stage 
Systematic Sampling) ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจะใช้แผนแบบการสุ่มตัวอย่างดังกล่าวนี้เป็นหลัก
ในการส ารวจข้าวนาปี  ปีเพาะปลูก 2563/64 ด้วยวิธีตัวอย่าง (List frame) กล่าวคือ ในการสุ่มหน่วย
ตัวอย่างขั้นที่ 1 (หมู่บ้าน) จะใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic) ส่วนการสุ่มหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2 
(ครัวเรือนเกษตร) จะใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายและไม่มีการทดแทน  

2.3.7 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

 หลักและวิธีการสุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ส ารวจด้วยวิธีตัวอย่าง (List frame) การส ารวจ
ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 นี้ เป็นการส ารวจแบบเฉพาะ (Specific) ที่ด าเนินการโดยวิธีการนับจด 
สุ่มและติดตามสอบถาม เป็นการเฉพาะสินค้าข้าวนาปีแต่เพียงสินค้าเดียว โดยก าหนดแผนแบบ    
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ในการสุ่ม
หมู่บ้านตัวอย่างและใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและไม่มีการทดแทน (Simple Random Sampling 
without Replacement) ส าหรับในการสุ่มครัวเรือนตัวอย่างในหมู่บ้านตัวอย่าง 

 ในการสุ่มแบบมีระบบเป็นการสุ่มหมู่บ้านตัวอย่างที่ด าเนินการโดยส่วนกลาง เท่านั้น 
โดยใช้โปรแกรมสุ่มตัวอย่างในระบบฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ สศท. จะต้องเข้าใจ
หลักเกณฑ์ตามวิธีการในฐานะที่จะต้องใช้หมู่บ้านตัวอย่างในการปฏบิัติงานภาคสนาม โดยเฉพาะการ
ใช้หมู่บ้านตัวอย่างส ารองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะได้กล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป  
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 ส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและไม่มีการทดแทน  จะเป็นสุ่มหน่วยตัวอย่างที่เป็น 
“ครัวเรือน” ในการส ารวจด้วยวิธีตัวอย่าง (List frame) เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส ารวจที่ได้รับความ
ไว้วางใจในการเป็นผู้ปฏิบัติในสนาม ต้ังแต่การเร่ิมท ากรอบตัวอย่างภายในหมู่บ้านตัวอย่างโดยการ 
นับจด การสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่มอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามส ารวจทราบถึงวิธีปฏิบัติและด าเนินการ
ไป ใน ทิศท างเดียวกัน ศูน ย์สารสน เท ศการเกษตรจึงมี ความจ า เป็น ต้องก าห นดห ลักเกณฑ์         
การสุ่มตัวอย่างให้ทุก สศท. ทั่วประเทศ ได้น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพซึง่มี
รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ  ดังนี้ 

 (1) ลักษณะตำรำงเลขสุ่ม 

      ตารางเลขสุ่มจะก าหนดให้หม าย เลขทุกตัวมี โอกาสถูกเลือกได้เท่า  ๆ กั น 
ประกอบด้วยจ านวนเลขแต่ละตัว นับจากซ้ายไปขวาจ านวน 50 หมายเลข แบ่งออกเป็นช่วงละ 5 ตัว 
หมายเลขแต่ละตัวนับเป็นหนึ่งหลักหรือหนึ่งสดมภ์ (Column) ดังนั้น ตารางเลขสุ่มดังกล่าว จะมี
จ านวนหลักหรือสดมภ์อยู่ 50 สดมภ์ ส่วนจ านวนบรรทัดที่บรรจุหมายเลขสุ่ม นับจากบนลงล่างจะมี 50 
แถว (Row) ซึ่งจะมีหมายเลขก ากับอยู่แสดงให้เห็นว่าเป็นสดมภ์ที่เท่ำไร? ในตอนบนจำกซ้ำยไป
ขวำ (1-5, 6-10, 11-15, ... , 45-50) และแถวที่เท่ำไร? ด้ำนริมซ้ำยมือสุดจำกบนลงล่ำง (1, 2, 
3, 4, 5, ..., 49, 50) ตารางเลขสุ่มทั้งหมดจะปรากฏอยู่บนกระดาษขนาด  A-4 หน้าเดียว มีจ านวน
หมายเลขทั้งสิน้ 2,500 ตัว (พิจารณาตารางเลขสุ่มที่แนบตอนท้ายของเอกสารนี้ประกอบ)  

 (2) กำรอ่ำนหมำยเลขในตำรำงเลขสุ่ม 

 การอ่านในแต่ละแถวให้อ่านจากสดมภ์ซ้ายไปขวา ซึ่งจะเร่ิมจากหมายเลขของ
สดมภ์และแถวใดนั้น จะขึน้อยู่กับวิธีการสุ่ม  โดยให้อ่านไปทางขวามือจนสิน้สุดแถวนั้น  ๆ แล้วจึงจะ
อ่านแถวใหม่ถัดลงมา และเมื่อหมดแถวก็ขึน้แถวใหมเ่ช่นนีไ้ปเร่ือย  ๆ  จนได้จ านวนเทา่กับที่ต้องการ  

      หมายเลขสุ่มที่อ่าน ให้อ่านทีละสองหลัก (2 ตัว) หรือสามหลัก (3 ตัว) หรือ
มากกว่าก็ได้ ซึ่งจะขึน้อยู่กับจ านวนผู้ถือครองที่นับจดได้ทั้งหมดในแต่ละพืชของหมู่บ้านตัวอย่าง 

 (3) วิธีกำรสุ่ม  

 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสุ่มเร่ิมต้นเพ่ือหาแถวที่ (Row) และสดมภ์ที่ (Column) ที่จะ
ใช้อ่านหมายเลขสุ่มที่ต้องการในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป  

      ขั้นตอนที่ 2 เป็นการอ่านหมายเลขตามแถวที่และสดมภ์ที่ ตามที่ สุ่มได้จาก 
ขั้นตอนที่ 1 หมายเลขสุ่มที่อ่านได้นี้จะเป็นหมายเลขสุ่มที่ต้องการ  
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 วิธีกำรสุ่มมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 กำรปฏิบัติงำนขั้นตอนที่ 1 โดยเร่ิมสุ่มด้วยการปิดตาแล้วชี้หมายเลขในตาราง
เลขสุ่มแบบเดาสุ่ม ในทางปฏิบัติควรใช้ดินสอหรือปากกาจิ้มลงไปบนตารางเลขสุ่มในส่วนใด ๆ ก็ได้ 
เมื่อปลายดินสอหรือปากกาจรดลงหมายเลขอะไร ให้ถือว่าหมายเลขนั้นเป็นหมายเลขที่ต้องเร่ิมต้น
อ่าน โดยอ่านหมายเลขไปทีละคู่หรือสองหลัก  แต่ทั้งนี้หมายเลขที่อ่านได้ในแต่ละคู่จะต้องไม่เกิน  50       
ถ้าเกิน 50 ต้องข้ามคู่ที่เกินไปอ่านคู่ถัดไป จนได้หมายเลข คู่แรก ที่ไม่เกิน 50 ซึ่งจะ เป็นหมายเลข
แถว ส่วน คู่ที่สอง ก็จะ เป็นหมายเลขสดมภ์ ซึ่งจะใช้อ่านหมายเลขสุ่มในขั้นตอนต่อไป  แต่ทั้งนี้
จะต้องระบุว่าหมายเลขแถวและสดมภ์ที่เร่ิมต้นนั้นอยู่ต าแหน่ง แถวที่ ... และสดมภ์ที่ ... (ได้มาจาก
แถว-สดมภ์ที่เท่าไร?) 

 กำรปฏิบัติงำนขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้หมายเลข 2 คู่ จากขั้นตอนที่ 1 นั่นคือ คู่แรก
จะเป็นหมายเลขแถวที่ คู่ที่สองจะเป็นหมายเลขสดมภ์ที่ ส าหรับใช้ในการอ่านหมายเลขสุ่ม เพ่ือ
น าไปใช้ในการสุ่มตัวอย่างที่ต้องการต่อไป 

 กำรอ่ำนจ ำนวนหมำยเลขที่จะใช้ในกำรสุ่มตัวอย่ำง  ซึ่งจะอ่านทีละสองหลัก
หรือสามหลัก ย่อมขึน้อยู่กับจ านวนผู้ถือครองทั้งหมดผู้ปลูกพืชที่ส ารวจของหมู่บ้านตัวอย่าง คือ       
ถ้าจ านวนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 07-99 ครัวเรือน การอ่านหมายเลขสุ่มให้อ่านทีละ 2 ตัว หรือสองหลัก 
เช่น 05, 16, 12, 75, … ถ้าจ านวนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 100-999 ครัวเรือน การอ่านหมายเลขสุ่มให้อ่าน 
ทีละ 3 ตัว หรือสามหลัก เช่น 005, 016, 102, 075, … เป็นต้น 

 (4) ตัวอย่ำงกำรสุ่ม  

 สมมติว่าเจ้าหน้าที่ส ารวจนับจดผู้ถือครองที่ปลูกข้ำวนำปี ปีเพำะปลูก 

2563/64 ได้ 118 ครัวเรือน ซึ่งจะต้องสุ่มเลือกผู้ถือครองตัวอย่ำง จ ำนวน 6 รำย เจ้าหน้าที่
ส ารวจจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นสุ่มโดยการปิดตาและชี้หมายเลขแบบเดาสุ่ม  สมมติว่าได้
หมายเลข 2 ซึ่งอยู่แถวที่ 12 สดมภ์ที่ 19 
 (จำกหมำยเลข 2 ที่ได้ ซึ่งอยู่แถวที่ 12 สดมภ์ที่ 19 ดังนั้นต้องระบุว่า จำกแถวที่ 
12 สดมภ์ที่ 19) 

 (อ่ำนหมำยเลข  ที่เร่ิมจากหมายเลข 2 ไปทีละคู่ คือ อ่านได้ 27, 98, 31 ซึ่งคู่แรก

ที่อ่ำนได้ คือ 27 จะเป็นแถวที่ และ คู่ต่อไป คือ 98 จะเป็นสดมภ์ที่ ที่จะให้อ่านหมายเลขสุ่มใน

ขั้นตอนต่อไป แต่ตารางเลขสุ่มมีเพียง 50 สดมภ์เท่านั้น ดังนั้น จึงใหข้้ามไปอ่านคู่ถัดไป คือ 31     

นั่นคือ หมายเลข 31 จะเป็นสดมภ์ที่ ที่จะใช้อ่านหมายเลขสุ่มในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป) 
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 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้หมายเลข  27 เป็นแถวที่ และ 31 เป็นสดมภ์ที่ ดังนั้น จึงให้

อ่านหมายเลขสุ่ม ซึ่งจะเร่ิมจำกแถวที่ 27 และสดมภ์ที่ 31 ไปทีละ 3 ตัว หรือสำมหลัก  เพราะ

จ านวนหน่วยสุ่ม มีทั้งสิน้ 118 ราย (3 ตัว หรือ สามหลัก)  

 (จำกแถวที่ 27 สดมภ์ที่ 31 อ่านได้หมายเลขเรียงตามล าดับดังนี้   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 …………….. ) 

 (ดังนั้น หมำยเลขสุ่ม ที่จะน าไปใช้เลือกผู้ถือครองตัวอย่างจ านวน 6 ราย คือ 
หมายเลข  023, 118, 065, 082, 060, 031, 022, 088, 016, 103 / 044, 109......... (หมายเลขสุ่ม 6 
ตัวแรก จะเป็นผู้ถือครองตัวอย่างจริง ส าหรับหมายเลขสุ่ม 6 ตัวหลัง เจ้าหน้าที่ส ารวจสามารถน าไปใช้
ในกรณี ที่จ าเป็นต้องใช้ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างส ารอง ดูรายละเอียดในหัวข้อ 2.3.2)  

 สรุป  การอ่านหมายเลขสุ่มจะต้องอ่านให้ได้จ านวนตัวหรือหลัก เท่ากับ จ านวนตัว
หรือหลักของจ านวนผู้ถือครองที่นับจดได้ทั้งหมด เช่น จ านวนผู้ถือครองทั้งหมดมี 79 ราย  คือ 
มีเลข 2 ตัว หรือสองหลัก (เป็นหลักสิบ) ก็ให้อ่านหมายเลขสุ่มทีละ 2 ตัว หรือสองหลัก หรือ 
ถ้าจ านวนผู้ถือครองทั้งหมด  มี 248 ราย ซึ่งมีเลข 3 ตัว หรือสามหลัก  (หลักร้อย ) ก็ให้อ่าน
หมายเลขสุ่มทีละ 3 ตัว หรือสามหลักเท่านั้น แต่ทั้งนี้หมายเลขสุ่มที่อ่านแต่ละตัว ถ้าเกิน
จ านวนผู้ถือครองทั้งหมดที่มีอยู่ ก็ให้ข้ามค่าหมายเลขสุ่มนั้นไป ให้ใช้เฉพาะค่าหมายเลขสุ่ม   
ที่ไม่เกิน และถ้าซ ้าให้ใช้ได้ค่าเดียวที่สุ่มได้คร้ังแรกเท่านั้น 

 2.3.8 กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ถือครองตัวอย่ำง 

    หลังจากที่เจ้าหน้าที่ส ารวจได้นับจดรายชื่อครัวเรือนผู้ถือครองครบถ้วน แล้วให้ท า  
การสุ่มครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายและไม่มีการทดแทนโดยใช้ตารางสุ่ม 
ที่ก าหนดให้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ถ้านับจดผู้ถือครองได้มากกว่า 6 ครัวเรือน ให้ท าการสุ่มขึ ้นมา 6 ครัวเรือนต่อ
หมู่บ้าน เพ่ือท าการติดตามแจงนับข้อมูลการส ารวจตามแบบส ารวจที่ก าหนด 

 ถ้านับจดผู้ถือครองได้น้อยกว่า 3 ครัวเรือน หรือในหมู่นั้นมีผู้ปลูกข้าวน้อยกว่า 3 
ครัวเรือน ให้เปล่ียนหมู่บ้านตัวอย่างโดยท าการประสานขอหมูบ่้านตัวอย่างส ารองจากส่วนกลาง 
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 ถ้านับจดผู้ถือครองได้ไม่ถึง 6 ครัวเรือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ครัวเรือน ให้ท าการ
ติดตามและสอบถามข้อมูลทุกครัวเรือน 

 เมื่อได้รายชื่อครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างแล้ว ให้จัดท าเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือครอง
ตัวอย่างลงในแบบรายชื่อผู้ถือครองตัวอย่าง (ศสส.02) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส ำรวจ ที่มุมบนซ้ายของแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือครองตัวอย่างให้
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพร้อมรหัสประจ าตัว และวันที่  /  เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

  ชื่อเจ้ำหน้ำที่บรรณำธิกร ใช้บันทึกชื่อเจ้าหน้าทีบ่รรณาธิกร ว่าเป็นใคร? และได้มี

การปฏิบัติงานไปเมื่อใด? โดยเขียนชื่อตัวบรรจง พร้อมระบุรหัสและวันที่ / เดือน / ปี ที่ปฏิบัติงาน 

  ชื่อพืชและปี ให้บันทึกชื่อพืชที่ท าการส ารวจว่า เป็นพืชอะไร? เป็นการส ารวจ
ข้อมูลในปีเพาะปลูกใด? หรือปี พ.ศ.ใด? เช่น ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 เป็นต้น 

 ให้ระบุ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และ สศท. ของหมู่บ้านตัวอย่างนั้น  ๆ  

  กำรกรอกหมำยเลขสุ่ม ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจระบุหมายเลขสุ่ม แถว และสดมภ์ 

และอ่านหมายเลขสุ่มที่ สุ่มได้เพ่ือใช้เป็นครัวเรือนตัวอย่างจริงและส ารอง ตามวิธีการที่ได้อธิบาย

มาแล้วในข้อ 2.3.7 จากนั้นให้กรอกขอ้มูล ดังนี้ 

     สดมภ์ที่ 1  เป็นล าดับของครัวเรือนตัวอย่าง 

     สดมภ์ที่  2  ให้คัดลอกหมายเลขสุ่มที่อ่านได้ตามล าดับก่อนหลัง ซึ่งจะเป็น

หมายเลขสุ่มจากสดมภ์ที่ 1 , 3  ของแบบรายชื่อผู้ถือครองในการส ารวจข้าวนาปี (ศสส.01) 

     สดมภ์ที่ 3  ให้ระบุชื่อ – สกุลของครัวเรือนตัวอย่างที่สุ่มเลือกได้ทั้งหมด (6 ราย)  

     สดมภ์ที่ 4  ให้กา✓ลงในสดมภ์ที่ 4 ในกรณีที่ผู้ถือครองตัวอย่างจากสดมภ์ที่ 3 
เป็นผู้ถือครองตัวอย่างจริงและสามารถติดตามสัมภาษณ์ได้ 

     สดมภ์ที่ 5  ให้กา✓ลงในสดมภ์ที่ 5 ในกรณีที่ผู้ถือครองตัวอย่างจากสดมภ์ที่ 3 
เป็นผู้ถือครองตัวอย่างส ารองและสามารถติดตามสัมภาษณ์ได้ 

      สดมภ์ที่ 6  ส าหรับผู้ถือครองตัวอย่างที่ไม่สามารถติดตามสัมภาษณ์ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือครองตัวอย่างจริงหรือส ารองก็ตาม ให้ระบุหมายเลขสุ่มลงในสดมภ์ที ่6 ทุกราย 

  สดมภ์ที่  7  ให้ระบุสาเหตุที่ ผู้ถือครองตามหมายเลขสุ่มที่อยู่ในสดมภ์ที่  6             

ที่เจ้าหน้าที่ส ารวจไม่สามารถติดตามสัมภาษณ์ได้เพราะสาเหตุใด เช่น ไม่ให้ความร่วมมือตามหาตัว    
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ไม่พบหรือไม่ปลูก เป็นต้น เนื่องจากต้องน าไปพิจารณาก าหนดค่าคูณขยายในการค านวณค่าประมาณ

ยอดรวม 

 ส าหรับเจ้าหน้าที่  สศท. ที่ตรวจรับแบบสอบถามการส ารวจจะต้องท าการสรุปค่าที่

จะต้องใช้ในการค านวณไว้ในส่วนท้ายของแบบรายชื่อผู้ถือครองตัวอย่าง (ศสส.02) มีจ านวน 4  

ข้อถาม เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง ดังนี้ 

 1. จ านวนครัวเรือนทั้งหมดที่นับจดได้และนับจดไม่ได้ (ค่า M ใช้ในการค านวณ) 
.................ราย (ดูจาก ศสส.01) 

 2. จ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ส ารวจได้ (ทั้งปลูกและไม่ปลูก) ... .... ..... .... .ราย   
(ค่า m1 ใช้ในการค านวณ) 

 3. จ านวนครัวเรือนตัวอย่างส ารองที่ส ารวจได้ (m2) ................... ราย 
 4. จ านวน ครัวเรือ นตัวอย่างทั้งห มดที่ ส า รวจได้ (m1 + m2)………… ราย 

(m ใช้ค านวณ)  

2.4 กำรใช้ตัวอย่ำงส ำรอง 

การใช้ตัวอย่างส ารองให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 กำรใช้หมู่บ้ำนตัวอย่ำงส ำรอง 

 (1) สำเหตุหรือควำมจ ำเป็น 

 ในการใช้หมู่บ้านตัวอย่างส ารอง เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นหมู่บ้านที่มี
ปัญหาตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  หมู่บ้านตัวอย่างที่ก าหนดให้มานั้น  ไม่มีกำรปลูกข้ำวนำปี  ปีเพาะปลูก 
2563/64 

  หมู่บ้านตัวอย่างที่ก าหนดให้ อยู่ในท้องที่อันตรำย เช่น เขตผู้ก่อการร้าย ผู้ก่อ
ความไม่สงบ หรือเขตแทรกซึมที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นเขตอันตราย เป็นต้น  

  การเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านตัวอย่างที่ก าหนดให้ ไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำไป
ได้ ด้วยรถยนต์ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล หรือน ้าท่วม หรือทางขาด เป็นต้น  

  เมื่อเข้าไปติดต่อผู้น าหมู่บ้าน (ก านัน / สารวัตร / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วย / ศกอ. 
ฯลฯ) แล้วไม่ได้รับควำมร่วมมือแม้จะพยายามชี้แจงให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการส ารวจแล้วก็ตาม  

  เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานแล้ว ผู้น าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน ไม่สามารถบอกรายชื่อ
เกษตรกรหรือผู้ถือครองได้เลย หรือบอกได้แต่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของผู้ถือครองทั้งหมด 
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  เนื้อที่ เพาะปลูกของหมู่บ้านตัวอย่างน้อยกว่ำ 20 ไร่ โดยการบันทึกค่าคูณ
ขยาย (n) เช่นเดียวกับกรณีของหมู่บ้านตัวอย่างจริงที่ไม่มีการเพาะปลูก  

  นับจดครัวเรือนในขอบเขตหมู่บ้านตัวอย่างได้น้อยกว่ำ 3 ครัวเรือน ถึงแม้ 
เนื้อที่เพำะปลูกมำกกว่ำ 20 ไร่ก็ตำม โดยการบันทึกค่าคูณขยาย (n) เช่นเดียวกับกรณีหมู่บ้าน
ตัวอย่างที่ไม่สามารถเข้าหมู่ได้หรือไม่ได้รับความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการปรับค่าถ่วงน ้าหนักในการ
ค านวณแล้ว 

   ติดตามสอบถามผู้ถือครองตัวอย่างได้น้อยกว่ำที่ก ำหนด  (6 ครัวเรือนต่อ
หมู่บ้านตัวอย่าง) เว้นแต่หมู่บ้านตัวอย่างนั้นมีผู้ปลูกไม่ถึง 6 ครัวเรือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ครัวเรือน 

 (2) วิธีกำรใช้หมู่บ้ำนตัวอย่ำงส ำรอง 
 ในการใช้หมู่บ้านตัวอย่างส ารองแทนหมู่บ้านตัวอย่างจริงที่ประสบปัญห า           

ไม่สามารถท าการส ารวจได้ จะต้องใช้หมู่บ้านตัวอย่างส ารองที่อยู่ในล าดับแรกของบัญชีหมู่บ้าน
ตัวอย่างส ารองที่อยู่ในพวกเดียวกันในอ าเภอนั้น ๆ  เนื่องจากเป็นการสุ่มอย่างง่าย  

2.4.2 กำรใช้ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่ำงส ำรอง 

 (1) สำเหตุหรือควำมจ ำเป็น 
 ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ส าหรับการส ารวจด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างนั้น เจ้าหน้าที่

ส ารวจสามารถใช้ผู้ถือครองตัวอย่างส ารองได้ โดยต้องพิจารณาว่า การติดตามครัวเรือนตัวอย่างจริง  
มีปัญหา ดังนี้ 

  ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างนั้น ไม่ได้ปลูกข้ำวนำปี ปีเพาะปลูก 2563/64 
(เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลนับจดผิดพลาด) 

  ไม่สำมำรถติดตำมสอบถามครัวเรือนนั้นได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ย้ายไป
ประกอบอาชีพที่อื่นชั่วคราว ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็นต้น  

  ครัวเรือนนั้น พักอำศัยอยู่ห่ำงไกล ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อสัมภาษณ์ได้
ด้วยรถยนต์ หรือพาหนะอื่น หรือน ้าท่วม ทางขาด เป็นต้น 

  ครัวเรือนนั้นไม่ให้ควำมร่วมมือในการตอบข้อถาม แม้จะมีการปลูกข้าวนาปี
ตามค านิยามก็ตาม 

  ในครัวเรือนของผู้ถือครองตัวอย่าง ไม่มีผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้เลย เช่น 
หัวหน้าครัวเรือนไม่อยู่และสอบถามบุคคลในครัวเรือนแล้วไม่ได้ข้อมลูที่ถูกต้อง 
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2.5 กำรปฏิบัติงำนหลังจำกภำคสนำม 

 ภายหลังจากด าเนินการส ารวจข้อมูลเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ส ารวจต้องตรวจสอบความแนบนัย
ครบถ้วนของข้อมูลหมู่บ้านตัวอย่าง ตามแบบ ศสส. 01 – 04 ดังนี้  

 2.5.1 แบบ ศสส.03 เป็นการสรุปหมู่บ้านตัวอย่างที่ส ารวจได้ตามรายละเอียดการใช้ล าดับที่
หมู่ส ารอง จ านวนแบบสอบถาม และสถานการณ์เพ่ิมเติมของหมู่บ้านตัวอย่างที่ส ารวจได้ 

 2.5.2 แบบ ศสส.04 สรุปผลการส ารวจแต่ละจังหวัด ระบุสาเหตุที่ส ารวจไม่ได้ จากนั้น
กิจกรรมต่อเนื่องที่จะต้องด าเนินการ คือ 

2.5.3 ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส ำคัญ ได้แก่ 

- ข้อมูลการนับจด เป็นการตรวจสอบข้อมูลจ านวนครัวเรือนทั้งหมดทีน่ับจดได้ (ค่า M) 
ซึ่งเป็นจ านวนทั้งหมดที่นับจดได้รวมทั้งจ านวนที่นบัจดไม่ได้ 

- ข้อมูลจ านวนครัวเรือนตัวอย่างทีจ่ะใช้ค านวณ (m) ซึ่งอาจมีจ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่
ไม่ได้ปลูกที่ต้องนับรวมเข้าไปด้วย 

- ข้อมูลเนื้อหาสาระ ที่ต้องสอบถามตามแบบสอบถามที่ก าหนด 

- ข้อมูลเนื้อหาสาระ ตามแบบสรุปต่าง ๆ  ในข้อ (1), (2), ....... 

 2.5.4 เม่ือด ำเนินกำรตำมข้อ 2.5.3 แล้ว ให้ จนท. ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องลงชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดด่อได้ ให้ท าการบันทึกข้อมลูลงใน
ระบบได้เลย (หลังจากที่ ส่วนกลางได้ก าหนดรูปแบบให้แล้วอย่ารอให้ผ่านไปจนกระทั่งส ารวจ
ภาคสนามเสร็จจึงค่อยลงมือเพราะจะท าให้ผลลัพธ์สุดท้ายล่าช้า ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนด) 

 2.5.5 เม่ือบันทึกข้อมูลตำมข้อ 2.5.4 แล้วให้เก็บรวบรวมเอกสารส ารวจทั้งหมดไว้เป็น
ระเบียบเพ่ือ 

- ตรวจสอบความแนบนัยของเนือ้หาสาระของข้อมูลการส ารวจกจ็ะสามารถค้นหา
ตรวจสอบย้อนหลังได้  
 -  การติดตามตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพของขอ้มูลการส ารวจ (QC) ตามกระบวนการ
ให้เสร็จสิน้ 
 จากนั้น เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการส ารวจทั้งหมด ได้แก่ แบบส ารวจ 
(ศสส.01) แบบบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง (ศสส. 02) แบบสรุปการส ารวจ (ศสส.03) และ
แบบสอบถามการส ารวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 ให้กับส่วนกลางภำยใน 15 วัน นับจากสิน้สุด
การบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 
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 2.6 กำรประมวลผล 
 ศสส. ได้ท าการปรับปรุงโปรแกรมประมวลผล ซึ่งได้ทดสอบแล้วว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ใน
การท างาน จึงให้ สศท. RUN โปรแกรมหลังจากที่ได้บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของ Raw 

Data แล้ว โดยให้ประสานงานกับ สพร. เนื่องจากจะต้องด าเนินการแบบคู่ขนาน เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการค านวณค่าเบื้องต้น 
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บทท่ี 3 

ค ำนิยำมและรหัสท่ีใช้ในกำรส ำรวจ 

 เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องท าการศึกษาค านิยามให้เข้าใจและจดจ ารหัสที่ใช้ส าหรับการบันทึก      
ลงในแบบสอบถามให้ถูกต้องและแม่นย า เพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นถูกต้องตรงตามค านิยาม
และสามารถแปลความหมายของรหัสได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง มิฉะนั้น ค่าประมาณทางสถิติต่าง  ๆ 
จะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะมี     
ผลท าให้การก าหนดนโยบายหรือการวางแผนงานต่าง ๆ  ไม่ถูกต้องตามไปด้วย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส ารวจ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรต้องศึกษาและปฏิบัติตามค านิยามรวมทั้งรหัสที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด และ       
ควรตรวจสอบข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาได้อย่างสม ่าเสมอ ถ้าพบปัญหาใดที่ ยากแก่การตัดสินใจ 
ควรปรึกษาผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ (สศท.) หรือหัวหน้ากลุ่มงานของท่าน หรือ 
ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้รีบติดต่อกับส่วนกลางคือส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร  

3.1 ค ำนิยำมทั่วไป 

 (1) ชื่อผู้ให้ข้อมูลในกำรนับจด (ศสส.01) หมายถึง ชื่อผู้บอกรายชื่อผู้ถือครองที่ 
เจ้าหน้าที่ส ารวจจะท าการนับจด เช่น ก านัน  / สารวัตร, ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วย, ศกอ., หรือผู้รู้ในหมู่บ้าน  
ฯลฯ เป็นต้น โดยให้ระบุชื่อจริง-นามสกุลจริง  

 (2) ชื่อผู้ถือครอง (ชื่อ-สกุลที่ต้องนับจด) หมายถึง ชื่อหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นผู้จัดการ
หรือรับผิดชอบหรือคงในสิทธ์ิของผลประโยชน์ที่ได้จากการปลูกพืชลงบนแปลงที่ดิน โดยไม่ค านึงถึงว่า
กรรมสิทธ์ิที่แท้จริงของแปลงที่ดินนั้น ๆ  ซึ่งผู้ถือครองนั้น อาจจะด าเนินกิจการเองหรือมอบหมายใหผู้้อืน่
ด าเนินการแทนก็ได้ แต่ก็ยังได้รับผลประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้น  ๆ  อยู่  

  ลักษณะการถือครอง หมายถึง สถานะสิทธิของการถือครองที่ผู้ถือครองนั้นเข้า
ครอบครองเพ่ือด าเนินการกิจการใด ๆ  ในผืนที่ดินแปลงนั้น  ๆ  สถานะดังกล่าวแบ่งได้ดังนี้ 

  1. ของตนเอง หมายถึง ผู้ถือครองในที่ดินมีสิทธิในการถือครองที่ดินนั้น โดยการที่   
ผู้นั้นเป็นเจ้าของและถือกรรมสิทธ์ิเหนือที่ดินแปลงนั้น ไม่ว่ามีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิประเภทใดหรือไม่
มีเอกสารสิทธ์ิก็ได้ ไม่ว่าผืนที่ดินนั้นจะติดภาระจ านองหรือขายฝากหรือไม่ก็ตาม 

  2. เช่ำ หมายถึง ผู้ถือครองในที่ดินมีสิทธิในการถือครองที่ดินนั้นจากการเช่า ซึ่งอาจมี
สัญญา เช่น เป็นเอกสารหรือไม่ก็ได้ (เป็นการเช่าโดยจ่ายค่าเช่าในราคาที่ตกลงกันตายตัว) 

  3. ได้ท ำฟรี หมายถึง ผู้ถือครองในที่ดินมีสิทธิถือครองทีดิ่นนั้น โดยไมม่ีกรรมสิทธ์ิใด  ๆ  
แต่ยังคงเป็นผู้ถือครองและท าประโยชน์บนผืนดินแปลงนั้น โดยความยินยอมของผู้ที่ เป็นเจ้าของที่
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แท้จริง อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือแบ่งปันผลประโยชน์ใด ๆ เช่น พ่อแม่     
ให้ลูกเข้าท าประโยชน์ในผืนที่ดินแต่ยังไม่ได้ยกผืนที่ดินนั้นให้กับลูก เป็นต้น  

  4. ท ำแบ่งผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ถือในที่ ดินมีสิทธิถือครองในที่ ดินนั้น โดยไม่มี

กรรมสิทธ์ิใด ๆ แต่เป็นการถือครองในผลประโยชน์ที่ได้จากการท าประโยชน์ในผืนดินนัน้ โดยการแบ่ง
ผลประโยชน์อย่างเป็นสัดส่วนตามข้อตกลงกับผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่แท้จ ริง (ต่างจากการเช่า
เนื่องจากผลผลิตไม่ตายตัว) 

 (3) ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ หมายถึง ชื่อของผู้ถูกสัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลเ พ่ือบันทึกลงใน
แบบสอบถามการส ารวจพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือคนละคนกับผู้ถือครองก็ได้      
แต่จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่รอบรู้ในกิจกรรมการปลูกพืชนั้น ๆ  และสามารถตอบข้อมูลทีส่อบถาม
ได้อย่างถูกต้อง  

 หมำยเหตุ :- ในกรณีที่ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนละคนกับชื่อผู้ถือครอง ให้ระบุความ
เกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับผู้ถือครองตัวอย่างนั้น ๆ ด้วย เช่น เป็นภรรยาหรือเป็นบุตรหรือเป็นญาติ เป็นต้น   

สถานะของการเป็นเกษตรกร หมายถึง สภาพของการเป็นเกษตรกรตามค านิยามที่
ก าหนด (รายละเอียดดูในคู่มือการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร) โดยการ   
ขึน้ทะเบียนเป็นเกษตรกร (ทบก. -01) และขึน้ทะเบียนเป็นผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) ซึ่งได้มีการยื่น  
ค าร้องในการขึ ้นทะเบียนดังกล่าวและได้ผ่านการรับรองตามกระบวนการตรวจสอบเรียบร้อย  
ทุกขั้นตอนแล้ว 
 (4) เนื้อที่เพำะปลูก  หมายถึง ขนาดของเนื้อที่ ดินที่ท าการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง   
ลงไป คิดเป็น เนื้อที่ ไร่ – งาน – ตารางวา โดยให้หักเนื้อที่ที่ปลูกไม่ได้ในเนื้อที่ดินนั้น ๆ ออกไป ซึ่งต้อง
เป็นบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีขนาดต้ังแต่ 25 ตารางวาขึ ้นไป หรือหลาย ๆ บริเวณรวมกัน ต้ังแต่           
50 ตารางวาขึน้ไป เช่น คันนา จอมปลวก ต้นไม้ สระน ้า บ่อปลา เพิงพัก คอกสัตว์ ฯลฯ ซึ่งเมื่อหักออก
แล้ว ที่เหลือให้ถือว่าเป็นเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด  
  ในกรณีที่เกษตรกรได้ท าการปลูกข้าวนาปี  แล้วต่อมาเกิดเสียหาย ถึงแม้ว่าจะท า
การปลูกซ่อมหรือไม่ปลูกซ่อมก็ตาม เนื้อที่เพาะปลูกจะหมายถึง เนือ้ที่เพาะปลูกครั้งแรก แต่ถ้าในกรณี
ที่มีการปลูกซ่อมและได้มีการปลูกเกินจากเนื้อที่เดิม (เนื้อที่เพาะปลูกครั้งแรก) เนื้อที่เพาะปลูกจะต้อง
หมายถึง เนือ้ที่เพาะปลูกครั้งแรกรวมกับเนือ้ที่ส่วนที่ปลูกเกินมา 

นอกจากนี้  ยังให้พิจารณาเนื้อที่ เพาะปลูกพืชที่มีการปลูกมากกว่า 1 ครั้งใน  
เนื้อที่เดิมภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ให้นับเนื้อที่รวมทุกครั้งเป็นเนื้อที่เพาะปลูก (เปรียบเสมือน
ปลูกแยกกันเป็นคนละแปลง) 

(5) เนื้อที่เก็บเกี่ยว หมายถึง เนื้อที่ เก็บเกี่ยวจากเนื้อที่ เพาะปลูกของพืชที่สามารถ    
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในแต่ละแปลง คิดเป็น เนื้อที่ ไร่–งาน–ตารางวา โดยให้หักเนื้อที่เสียหายสิน้เชิงและ
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เนื้อที่เสียหายบางส่วนในแปลงที่ดินนัน้  ๆ  ออกไป  

  - เนื้อที่เสียหำยสิ้นเชิง หมายถึง บริเวณส่วนที่เสียหายมากจนไม่สามารถเก็บเกี่ยว      
ผลผลิตได้ หรือถ้าเก็บเกี่ยวได้ก็ไม่คุ้มกับการลงทุน หรือคาดว่าจะได้ผลผลิตไม่เกิน 10 % ของผลผลิตที่
เคยได้รับในปีปกติ  

 - เนื้อที่เสียหำยบำงส่วน หมายถึง บริเวณส่วนที่เสียหายเป็นบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่
มีขนาด ต้ังแต่ 25 ตารางวา ขึน้ไป หรือหลายบริเวณ (เป็นหย่อม ๆ) รวมกันต้ังแต่ 50 ตารางวาขึน้ไป 
ให้ถือว่าเป็นเนื้อที่เสียหายที่ต้องหักออก 

ดังนั้น ในกรณีที่มีเนื้อที่เสียหายเป็นหย่อม ๆ กระจายไปทั่วแปลง ถ้ารวมกันน้อยกว่า 
50 ตารางวา เนื้อที่เก็บเกี่ยวจะหมายถึงเนื้อที่ เพาะปลูกทั้งหมด แต่ในกรณีที่มีเนื้อที่ซึ่งไม่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตโดยปล่อยทิ้งไว้ในแปลงนา เนื้อที่ดังกล่าวนี้จะถูกหักออก  

 (6) แปลงที่ดิน  เป็นการระบุจ านวนแปลงที่ดิน เพ่ือความสะดวกในการบันทึกข้อมูล
ของพืชที่มีลักษณะที่ศึกษาต่าง ๆ กัน เช่น รหัสชนิดพืชต่างกัน ปลูกอยู่ในเขต/นอกเขตชลประทาน
ต่างกัน พันธ์ุที่ปลูกต่างกัน วิธีการปลูกต่างกัน ลักษณะพ้ืนที่ต่างกัน โดยให้แยกเป็นแปลงย่อย ๆ และ
บันทึกข้อมูลแต่ละแปลงที่ดินเป็นแปลงละบรรทัด  

 (7) กำรชลประทำน คือ การพัฒนาทรัพยากรน ้า โดยการจัดสรรน ้าเพ่ือใช้ประโยชน์

หลายอย่างด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น  การเก็บกักน ้า การส่งน ้าเพ่ือการเพาะปลูก การระบายน ้า    
การแปรสภาพที่ดิน การบรรเทาอุทกภัย การไฟฟ้าพลังน ้า และการคมนาคมทางน ้า 
    เขตชลประทำน หมายถึง เขตพ้ืนที่ของการพัฒนาทรัพยากรน ้า โดยการจัดสรรน ้า
เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม  ดังนั้น พ้ืนที่การเกษตรใด ๆ จึงถูกตีความให้อยู่ใน หรือนอกเขต
ชลประทานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนี้ 

   ในเขตชลประทำน (รหัส 1) หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่ใน
เขตที่มีการชลประทาน คือ 

 เขตชลประทำนหลัก  หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่ในเขต
บริการภาคการเกษตรของกรมชลประทาน  ซึ่งด าเนินการในลักษณะของโครงการชลประทาน        
ขนาดใหญ่ และขนาดกลางเป็นหลัก เขตชลประทานหลักแบ่งเป็น  2 รูปแบบ ได้แก่  
     -  โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่  หม ายถึ ง งานชลประทาน
อเนกประสงค์ที่ด าเนินการโดยกรมชลประทานในการจัดสร้างเขื่อนหรือแหล่งกักเก็บน ้า  มีปริมาตร
ต้ังแต่  100 ล้านลูกบาศก์เมตรขึน้ ไป หรือมีพ้ืนที่ ผิวน ้าต้ังแต่  15 ตารางกิโลเมตรขึ ้นไป หรือมีพ้ืนที่
ชลประทานต้ังแต่ 80,000 ไร่ขึน้ไป 

    - โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง หมายถึง โครงการชลประทานที่มี     
ขนาดเล็กกว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่ คือ มีแหล่งเก็บกักน ้าที่มีปริมาตร 100 ล้านลูกบาศก์
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เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวน ้าต ่ากว่า  15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนที่ชลประทานต ่ากว่า 80,000 ไร ่   

   นอกเขตชลประทำน (รหัส 2) หมายถึง  พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวนาปี
อยู่นอกเขตชลประทาน รวมทั้งโครงการชลประทานขนาดเล็กบางโครงการ เช่น  ชลประทานเสริม 
ชลประทานราษฎร์ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เฉพาะในส่วนของ คปร. (เป็นต้น) 

 -  ชลประทำนเสริม หมายถึง อาณาบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่มี 

การชลประทานแต่อยู่นอกเขตการบริการภาคการเกษตรของกรมชลประทาน ซึ่งส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่
ในเขตโครงการชลประทานขนาดเล็กและด าเนินการโดยหน่วยงานของทางราชการอื่น ๆ ที่มิใช่      
กรมชลประทาน เช่น โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า โครงการจัดหาน ้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
โครงการขุดลอกหนองน ้าและคลองธรรมชาติ เป็นต้น 

 -  ชลประทำนรำษฎร์ หมายถึง อาณาเขตพ้ืนที่ที่ เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร 
ร่วมจัดให้มีการชลประทานในพ้ืนที่การเกษตรส าหรับท้องถิ่นที่พอจะสามารถพัฒนาได้โดยไม่มีการใช้
งบประมาณจากส่วนราชการ 

 (8) ลักษณะพ้ืนที่นำลุ่มและนำดอน  

  - พ้ืนที่นำลุ่ม หมายถึง นาที่อยู่ในบริเวณที่ราบต ่า มีน ้าท่วมขังในฤดูฝน เช่น     
นาหล่ม นาทาม เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวของหมู่บ้าน จึงให้ผลผลิต
ค่อนข้างดี 

  - พ้ืนที่นำดอน หมายถึง นาที่อยู่ในบริเวณที่สูง น ้าไม่ท่วมขังในฤดูฝน เช่น นาโคก   
นาโนน เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว จึงใหผ้ลผลิตค่อนข้างต ่า 

 (9) เดือนที่ปลูก หมายถึง เดือนที่เร่ิมปลูกข้าวนาปี คือ 

  กรณีที่มีกำรย้ำยต้นกล้ำ เดือนที่ปลูก หมายถึง เดือนที่เริ่มปักด าหรือ
ย้ายต้นกล้ามาปลูก  
  กรณีที่มีกำรหว่ำน หยอดโรย เดือนที่ปลูก หมายถึง เดือนที่เริ่มท าการ
หว่าน หรือหยอด หรือโรย  

 (10) เดือนที่เก็บเกี่ยว หมายถึง เดือนที่เร่ิมท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนั้น  ๆ  

 (11) ปริมำณปุ๋ ยที่ใส่ หมายถึง ปริมาณปุ๋ ยที่เกษตรกรได้ใส่ลงไปในแปลงที่ ดินที่ท า  
การปลูกพืช ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรีย์ชนดิแห้ง หน่วยเป็นกิโลกรัม   

  หมำยเหตุ :-  การใส่ปุ๋ ยในเนื้อที่เดิมและประเภทเดียวกัน ให้ระบุเนือ้ที่ใส่ปุ๋ ยเพียง
ครั้งเดียวและน าปริมาณมารวมกัน แต่ถ้าคนละประเภท (ปุ๋ ยเคมี / ปุ๋ ยอินทรีย์) ให้บันทึกเนื้อที่ลงทั้งใน
แต่ละประเภทและปริมาณแยกออกจากกัน 
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 (12) ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตพืชที่เกษตรกรท าการเก็บเกี่ยว โดยที่ผลผลิตดังกล่าวจะ
รวมถึงผลผลิตทั้งหมดที่เก็บได้จากแปลงที่ดินนั้น ๆ ซึ่งได้แก่ ผลผลิตที่เก็บไว้บริโภค ท าพันธ์ุ จ าหน่าย 
และผลผลิตที่น าไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น  ๆ  ด้วย แต่จะไม่รวมถึงผลผลิตที่ทิ้งไว้คาไร่ หรือคาต้น 

                 (13) ควำมชื้นของผลผลิต หมายถึง ปริมาณน ้าที่แทรกอยู่ในเนื้อเมล็ดข้าวเปลือก 
อยู่ในรูปของความชื้น มีหน่วยเป็นเปอร์เซน็ต์ 

 (14) กำรจ ำแนกแจกจ่ำยผลผลิต หมายถึง การกระจายผลผลิตข้าวเป ลือกที่
เกษตรกรผลิตได้เองภายในครัวเรือนตัวอย่างจากการเพาะปลูกข้าวภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่าง
เท่านั้น เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 

                               1) ขำย หมายถึง ปริมาณข้าวเปลือกที่ เกษตรกรก าหนด หรือคาดว่าจะขาย                                
และ/หรือ รวมกับส่วนที่ได้ขายไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ และเป็นข้าวที่ผลิตได้ในปีเพาะปลูกที่ส ารวจ
เท่านั้น โดยไม่ค านึงว่าเกษตรกรจะขายได้ทั้งหมดตามที่ก าหนด หรือที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ก็ตาม 

    2) เก็บไว้บริโภคทั้งปี หมายถึง ปริมาณขา้วเปลือกที่เกษตรกรก าหนด หรือคาดว่า
จะเก็บไว้บริโภคภายในครัวเรือนตลอดทั้งปี ทั้งนี้  จะต้องเป็นข้าวที่เกษตรกรปลูกได้เองภายในอาณา
เขตหมู่บ้านตัวอย่างเท่านั้น โดยไม่ค านึงว่า เกษตรกรจะบริโภคหมดหรือไม่ หรือจะมีการน าไปใช้
ประโยชน์อื่น  ๆ  ในระหว่างปีหรือไม่ก็ตาม 

    3) เก็บไว้ท ำพันธ์ุ หมายถึง ปริมาณข้าวเปลือกที่ เกษตรกรคัดไว้เพ่ือที่จะใช้   
ท าพันธ์ุในฤดูกาลถัดไป ในการเพาะปลูกในแปลงที่ ดินของเกษตรกรภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่า ง 
โดยไม่ค านึงว่าเกษตรกรจะใช้หมดหรือไม่ หรือขายแบ่งเป็นพันธ์ุให้เพ่ือนบ้านหรือไม่ก็ตาม 

    4) อื่น ๆ หมายถึง ปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรจัดแบ่งไว้เพ่ือกิจกรรมทั่วไป 
นอกเหนือจากข้อ 1) ถึง 3) เช่น จัดเก็บไว้ท าบุญ เล้ียงสัตว์ ให้ญาติเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นต้น 

3.2  ค ำนิยำมเฉพำะ 
 (1) ข้ำวนำปี ปีเพำะปลูก 2563/64 หมายถึง ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวที่เกษตรกร ปลูกอยู่ใน
ระหว่ำง วันที่ 1 พฤษภำคม – 31 ตุลำคม 2563 โดยไม่ค านึงถึงว่าจะท าการเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ตาม 
ยกเว้น ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส ข้ำวนำปี ปีเพำะปลูก 2563/64 หมายถึง ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว ที่เกษตรกร ปลูกอยู่ใน
ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่ค านึงถึงว่าจะท าการเก็บเกี่ยว
เมื่อใดก็ตาม  
 (2) ผู้ถือครองที่ปลูกข้ำวนำปี หมายถึง เกษตรกรที่ท าการปลูกข้าวนาปีภายในอาณาเขต
หมู่บ้านตัวอย่าง และจะต้องมีเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ต้ังแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยไม่ค านึงถึงว่า ผู้ถือครองนั้น
จะต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม 
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 (3) วิธีกำรปลูก หมายถึง ลักษณะหรือกรรมวิธีของการปลูกข้าวนาปี ลงไปบนพ้ืนที่ดินนั้น ๆ 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 6 วิธี คือ  

   นาด า หมายถึง การปลูกข้าวโดยการน าต้นกล้าที่เพาะไว้ (ตกกล้า) มาปักด าลง
ในแปลงนาที่เตรียมดินไว้แล้ว อย่างเป็นแถวเป็นแนว  

   นาหว่านส ารวย หมายถึง การปลูกข้าวโดยหว่านเมล็ดพันธ์ุข้าวลงไปในนาที่ท า
การเตรียมดินไว้แล้ว ให้กระจายไปทั่วทั้งแปลงเสร็จแล้วจึงคราดกลบหรือไถกลบอีกครั้งหนึ่ง 

   นาหว่านน ้าตม หมายถึง วิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้มี 
การปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีวิธีการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดพันธ์ุข้าวที่งอกแล้วลงไปในแปลงนา
ข้าวที่มีการเตรียมดินอย่างดี และมีการปรับระดับแปลงนาให้ราบเรียบ รวมทั้งยังสามารถควบคุมน ้าใน
แปลงนาที่ปลูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

   นาข้าวขึ้นน ้า หมายถึง การปลูกข้าวในสภาพแปลงนาที่น ้าท่วมเป็นประจ าทกุปี 
และไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ได้ในฤดูฝน ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางและภาค
ตะวันออกในท้องที่จังหวัดลพบุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา เป็นต้น โดยการน าพันธ์ุข้าวชนิดที่สามารถเติบโตไปตามระดับน ้าที่ เพ่ิมขึน้ ได้ทุกระดับ     
มาหว่านส ารวยลงในแปลงนา ซึ่งในบางท้องที่จะเรียกว่า ข้ำวขึ้นน ้ำหรือ ข้ำวฟำงลอย 

   ข้าวไร่ หมายถึง ข้าวที่มีสายพันธ์ุแตกต่างไปจากปกติ ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษ คือ 
ไม่ต้องการน ้าขังในการเพาะปลูก ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี และใช้วิธีการปลูกแบบหยอดเมล็ดเรียงเป็น
แถวคล้ายการปลูกพืชไร่อื่น  ๆ เช่น ข้าวโพด ถั่ว เป็นต้น ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวไร่ตามบริเวณ
เนินเขา หุบเขา หรือพ้ืนที่ลาดเอียง ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว ข้าวไร่จะสามารถแตกกอได้ดีและจะพบใน
ท้องที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่  

   นาหยอด หมายถึง วิธี การป ลูกข้าวโดยการหยอดเม ล็ดเรีย งเป็น แถว 
เช่นเดียวกับการปลูกข้าวไร่ แต่เป็นการปลูกในพ้ืนที่ราบตามปกติและพันธ์ุข้าวที่ใช้จะมีลักษณะพิเศษ 
คือ ไม่ต้องการน ้าขังในการเพาะปลูกและทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ส่วนใหญ่จะเป็นพันธ์ุข้าวไร่หรือ
พันธ์ุพ้ืนเมือง และจะพบในท้องที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (4) พันธ์ุที่ปลูก หมายถึง เมล็ดพันธ์ุของข้าวนาปีที่ได้ท าการเพาะปลูกลงในแต่ละแปลงที่ดิน 
โดยแบ่งพันธ์ุข้าวออกเป็น  
 -  พันธ์ุพ้ืนเมือง หมายถึง พันธ์ุข้าวที่เกษตรกรได้ท าการเพาะปลูกกันโดยทั่ว ๆ ไป 
ซึ่งปกติจะเป็นพันธ์ุที่ทางราชการไม่รับรองหรือไม่ส่งเสริม และจะมีชื่อเรียกแตกต่างกั นไปในแต่ละ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ข้าวพ้ืนเมืองเกือบทุกพันธ์ุ จัดอยู่ในประเภทข้าวไวแสง 
 - พันธ์ุราชการ หมายถึง ข้าวพันธ์ุดีที่ทางราชการรับรองและส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูก ซึ่งได้แก่ พัน ธ์ุ กข  และพันธ์ุดีอื่น ๆ ที่เกษตรกรนิยมปลูก ซึ่งจะมีทั้งพันธ์ุราชการไวต่อแสง และ 
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พันธ์ุราชการไม่ไวต่อแสง พัน ธ์ุราชการไวต่อแสง หมายถึง ข้าวไวแสงทุกพันธ์ุที่ทางราชการรับรองและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 
 - ข้ ำ วไวแ ส ง  (Photoperiod sensitive Rice) ห ม าย ถึ ง ข้ า วทุ ก พัน ธ์ุ ที่ มี
ก าหนดการออกดอกที่แน่นอน หรือถ้าคลาดเคล่ือนก็เพียงเล็กน้อย แม้จะปลูกในเวลาที่ต่างกัน ข้าวไว
แสงจัดเป็นพืชวัน ส้ัน จะออกดอกในเวลาที่กลางวันส้ันกว่ากลางคืน ข้าวประเภทนี้ใช้ปลูกในฤดูนาปี 
คือ ปลูกในฤดูฝน เพ่ือให้ออกดอกในต้นฤดูหนาว หรือระหว่างฤดูหนาว ซึ่ง ช่วงกลางวัน ส้ันกว่า 12 
ชั่วโมง  ข้าวประเภทนี้แบ่งเป็นข้าวเบา ข้าวกลางและขา้วหนกั ข้าวเบา คือข้าวที่ออกดอกระหว่างปลาย
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ส าหรับข้าวหนัก จะออกดอกในเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์  
 -  ข้ำวพันธ์ุรำชกำรไวต่อแสง เป็นพันธ์ุข้าวเหนียวและข้าวเจ้าที่ได้จากวิธีการ
ผสมพันธ์ุ และการคัดเลือกจากข้าวพ้ืนเมืองที่มีคุณลักษณะดี ซึ่งมีอยู่หลายพันธ์ุ ดังนี้ 

ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว 
1. ขาวดอกมะลิ 105 อาจเรียกว่า “มะลิใหญ่” 
 
2. กข15 เป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 อาบรังสี    
แกมม่า บางท้องที่เรียก “มะลิน้อย” 

3. กข27 เก็บเกี่ยวประมาณ 10 ธ.ค. ทนต่อ  
    สภาพน ้าท่วมได้ดี 
4. กข13 เก็บเกี่ยวประมาณ 26 พ.ย. 
5. กข19 ปลูกภาคกลาง เก็บเกี่ยว ธ.ค. ได้จาก 
    การผสม พันธ์ุ IR 262 และป่ินแก้ว 56  
6. กข35 (รังสิต80) เก็บเกี่ยวราวปลาย  

พฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม ข้าวสุก แข็ง           
จัดอยู่ในประเภทข้าวเสาไห้ 

7. เหลืองใหญ่ 148 เก็บเกี่ยวประมาณ 25 พ.ย. 
 
8. ขาวตาแห้ง 17 เก็บเกี่ยวประมาณ 20 ธ.ค. 
9. ขาวปากหม้อ 148 เก็บเกี่ยวประมาณ 3 ธ.ค. 
10. เข็มทองพัทลุง เก็บเกี่ยว 14 ก.พ.  
 
 
 

1. กข6 เป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อาบรังสี 
    แกรมม่า 
2. กข8 
 
3.กข12 (หนองคาย80) เก็บเกี่ยว 5-25 ธ.ค. 
 
4. ข้าวเหนียวสันป่าตอง 
5. เหมยนอง 62 เอ็ม 
 
6. ข้าวเหนียวอุบล 1 
 
 
7. หางยี 71 เป็นข้าวเบา เก็บเกี่ยวประมาณ  
    4 พ.ย. ปลูกที่นาดอน ฝนหมดเร็ว 
8. ข้าวเหนียวอุบล 2 
9. ค าผาย 15 
10. นางฉลอง เป็นข้าวกลางเก็บเกี่ยวประมาณ  

   30 พ.ย.  
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ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว  
11. ชุ ม แ พ 60 เก็ บ เกี่ ย วป ระม าณ  27 พ .ย . 

ตอบสนองการใช้ปุ๋ ยและทนต่อสภาพดินเค็ม 
12. น ้าสะกุย 19 เก็บเกี่ยวประมาณ 4 พ.ย. เป็น 
      ข้าวเบาที่ทนแล้งและน ้าท่วม 
13. เก้ารวง 88 เก็บเกี่ยวประมาณ 21 พ.ย. มี   
      น ้าหนักดี ถ้าเก็บเกี่ยวช้ามักจะหักคอรวง 
14. ปทุมธานี 60 ได้จากการผสมระหว่างข้าว 
      ดอกมะลิ 70 และ Chinese 345 เก็บเกี่ยว 
   ประมาณ 25 พ.ย. 

15. พิษณุโลก 60-1 ได้จากการผสมระหว่าง 
      ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และนางมล เอส 4 
16. พิษณุโลก 80  เก็บเกี่ยวประมาณต้นเดือน                                    

.ธันวาคม 
17. นางมล เอส 4 เป็นได้ทั้งข้าวไร่ และข้าวนา

สวน เก็บเกี่ยวประรมาณ 26 พ.ย. 
18. เหลืองปะทิว 123 เก็บเกี่ยวประมาณ 19 ธ.ค. 
19. ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 ทนแล้ง เป็นได้ทั้ง 
      ข้าวไร่และข้าวนาสวน เก็บเกี่ยว 25 พ.ย. 
20. แก่นจันทร์ ปลูกได้ดีในดินเปรีย้วและดินเค็ม 
      ภาคใต้ เก็บเกี่ยวประมาณ ม.ค. - ก.พ. 
21. พัทลุง 60 เก็บเกี่ยว ม.ค. – ก.พ 
22. นางพญา 132 เก็บเกี่ยว ก.พ. 
23. เผือกน ้า 43 เก็บเกี่ยว ก.พ. 
24. พวงไร่ 2 เก็บเกี่ยว ก.พ. 
25. เล็บนกปัตตานี เป็นข้าวหนักเก็บเกี่ยวช้า 
26. เฉ้ียงพัทลุง อายุเบาเก็บเกี่ยว ม.ค. 
27. ลูกแดงปัตตานี ทนต่อดินเค็มและดินเปรีย้ว    

ภาคใต้ เก็บเกี่ยว ม.ค. – ก.พ. 
28. หันตรา 60 เก็บเกี่ยว 25 ธ.ค. 
29. ตะเภาแก้ว 161 เก็บเกี่ยว 9 ธ.ค. 
 

11. ข้าวโป่งไคร้ ปลูกในพ้ืนที่สูง เก็บเกี่ยว 
  ประมาณ 20 ต.ค. (ปลูก พ.ค.) 

12. ชิวแม่จัน ปลูกได้ทั้งในสภาพข้าวไร่และนาด า 
      เก็บเกี่ยวประมาณ 15 ต.ค. (ปลูก พ.ค.- มิ.ย.) 
13. อาร์ 258 (ดอสามเดือน) มักปลูกเป็นข้าวไร่  
      เก็บเกี่ยวประมาณ 25 ก.ย. – 19 ต.ค.  
      (ปลูก พ.ค. – มิ.ย.) 
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ข้ำวเจ้ำ 
 

ข้ำวเหนียว 

30. ป่ินแก้ว 56 ทนน ้าลึกและขึน้น ้าได้ดี 
      เก็บเกี่ยว 29 ธ.ค. 
31. เล็บมือนาง 111 ทนน ้าลึกและขึน้น ้าได้ดี 
      เก็บเกี่ยว 19 ธ.ค. 
32. อยุธยา 1 เป็นข้าวน ้าลึก 
33. พลายงามปราจีนบุรี เป็นข้าวขึน้น ้า 
      เก็บเกี่ยว 25 ธ.ค. 
34. ลีซอสันป่าตอง เป็นข้าวไร่ เก็บเกี่ยว 16 ต.ค. 
35. ข้าวหอม สันป่าตอง เก็บเกี่ยว 15 – 17 พ.ย. 
36. ข้าวหอมแดง เก็บเกี่ยว 20 พ.ค. 
37. กู้เมืองหลวง มักปลูกแซมสวนยาง หรือปลูก 
      เป็นข้าวไร่ เก็บเกี่ยว พ.ย.-ม.ค. (ปลูก มิ.ย.- 
      ส.ค.) 
38. เจ้าฮ่อ ปลูกได้ทั้งข้าวไร่ พ้ืนราบ ปลูก พ.ค.  
      เก็บเกี่ยว ต.ค. 
39. ดอกพะยอม มักปลูกแซมสวนยาง และปลูก 
      เป็นข้าวไร่ ภาคใต้ 
40. น ้ารู มักปลูกเป็นข้าวไร่ ปลูกปลาย พ.ค.  
      เก็บเกี่ยว ต.ค. 
41. พิษณุโลก 3 เก็บเกี่ยว 1 - 10 ธ.ค. ต้านทาน 
      โรคไหม้ได้ดี 
42. ปราจีนบุรี 1 เก็บเกี่ยว 25 ธ.ค. 
43. ปราจีนบุรี 2 เก็บเกี่ยว 19 – 25 ธ.ค. 
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 -  พันธ์ุรำชกำรไม่ไวต่อแสง หมายถึง ข้าวไม่ไวแสงทุกพันธ์ุที่ทางราชการรับรอง 
และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 
 -  ข้ำวไม่ไวแสง (Photoperiod insensitive rice) เป็นข้าวที่ออกดอกตามอายุจึง
ปลูกได้ตลอดปีถ้ามีน ้าเพียงพอ แต่จะให้ผลดีกว่าเมื่อปลูกในฤดูนาปรัง คือ ฤดูร้อน เพราะมีแสงแดด
มากกว่าฤดูอื่น ข้าวประเภทนี้มีอายุต้ังแต่ประมาณ 93-150 วัน ที่มีปลูกอยู่ในประเทศขณะนี้ส่วนมาก
ได้จากการผสมพันธ์ุข้าวไทยกับข้าวจากต่างประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และอินโดนีเซีย มีทั้ง 
ข้าวเหนียว และข้าวเจ้า ดังนี้ 

ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว 
1. กข1 อายุ 125-135 วัน ไม่ทนอากาศหนาว 
2. กข3 อายุประมาณ 125-130 วัน 
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. กข21 อายุ 120-130 วัน ถ้าใส่ปุ๋ ย N มาก 
    ต้นข้าวจะล้มง่าย 
8. กข23 อายุ 120-130 วัน 
9. กข25 อายุ 100 วัน เหมาะส าหรับนาปรัง 
    ที่มีน ้าเค็มเข้าถึง 
10. กข17 อายุ 140 วัน 
11. สุพรรณบุรี 60 อายุ 120 วัน 
12. พิษณุโลก 60-2 อายุ 130-140 วัน 
13. สุพรรณบุรี 90 อายุ 120 วัน 
14. ชัยนาท 1 อายุ 119-113 วัน และชัยนาท 2 
15. สุพรรณบุรี 1 อายุ 120-125 วัน เกษตรกร 
      อาจเรียกว่า สุพรรณบุรี 33 
16. สุพรรณบุรี 2 อายุ 90-110 วัน เกษตรกร 
      อาจเรียกว่า สุพรรณบุรี 35 หรือราชินี 
 

1. กข2 อายุ 120-130 วัน 
2. กข4 อายุ 115-120 ต้านแมลงบั่วได้ดี 
3. กข10 อายุ 130-135 วัน 
 
4. เหนียวแพร่ 1 อายุ 120-130 วัน 
5. สันป่าตอง 1 อายุ 130-135 วัน 
6. สกลนคร อายุ 128 วัน ปลูกได้ทั้งนาน ้าฝน 
 นาชลประทาน และสภาพข้าวไร่ 
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ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว 
17. กข31 (ปทุมธานี 80) 
18. กข29 (ชัยนาท 80) กข31 กข41 กข47 
19. สุพรรณบุรี 3 อายุ 115-120 วัน 
20. ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 อายุ 118-125 วัน 
21. ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี อายุ 120 วัน 
22. ปทุมธานี 1 อายุ 113-126 วัน 
23. พิษณุโลก 2 อายุ 119 วัน ส าหรับนาปี 
      และอายุ 121 วัน ส าหรับนาปรัง 
24. สุรินทร์ 1 อายุ 138 วัน ทนทานดินเค็มและ 
      แห้งแล้ง ใช้ท าอาหารแปรรูป 
25. พัทลุง 
26. บางแตน 
27. เบอร์ 17 (ยังไม่ออกเป็นพันธ์ุรับรอง) 
28. ข้าวหอมกุหลาบแดง อายุ 123 วัน 
29. ข้าวญ่ีปุ่น กวก. 1 
30. ข้าวญ่ีปุ่น กวก. 2 
31. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

 

            

 - ข้ำวสำยพันธ์ุอำยุสั้น  เป็นสายพันธ์ุข้าวที่อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 65- 95 วัน  มีทั้ง
เป็นพันธ์ุที่ราชการรับรองและพันธ์ุที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่ น  ส่วนใหญ่นิยมในจังหวัดภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พัน ธ์ุ 75 หรือบีพี 75, ซี 75, ราชินี, พวงทอง, พวงเงิน, พวงแก้ว, ขาวปทุม , 
สามพราน 1, 039 หรือเจ้าพระยา หรือพีเอสแอลซี 2001-240, โพธ์ิทอง, ขาวคลองหลวง, มาเลเซีย , 
เต้ียมาเล, มาเลแดง, เบตง, อีแล็ปหรืออีเล็ป 

(5) รูปของผลผลิต หมายถึง ลักษณะของผลผลิตข้าวนาปี ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวซึ่งจะอยู่ใน
รูปข้าวเปลือกที่นวดแล้ว และมีหน่วยของ ผลผลิตเป็นกิโลกรัม 

(6)  มำตรำตวงวัดหน่วยต่ำง ๆ ของข้ำวเปลือก  
  1 ถังธรรมดา (20 ลิตร) เป็นหน่วยที่ใช้กันทั่ว ๆ  ไป หนักเท่ากับ 10 กิโลกรัม  
 1 ถังใหญ่ (40 ลิตร) ใช้ในภาคอีสานตอนล่าง  หนักเท่ากับ 20 กิโลกรัม 
 1 หมื่น   ใช้ในภาคอีสาน   หนักเท่ากับ 12 กิโลกรัม  
 1 ต๋าง   ใช้ในภาคเหนือ   หนักเท่ากับ 15 กิโลกรัม  
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 รหัสที่ใช้ 

   รหัสพืช  (ข้อที่ 3 สดมภ์ที่ 2) 

 ข้าวเจ้านาปี       =   105   ข้าวเหนียวนาปี     =   106 

  รหัสพันธ์ุที่ปลูก (ข้อที่ 3 สดมภ์ที่ 4) 

  พันธ์ุพ้ืนเมือง  =  01  กข6            =  02       กข15  =  03 
 กข41   =  04  กข57           =  05  กข อื่นๆ ที่ไม่ไวแสง =  06 

 กข อื่น ๆ  ที่ไวแสง  =  07 พันธ์ุอายุส้ัน 65-95 วัน    =  08 สุพรรณบุรี 90, 60  =  09

 ขาวดอกมะลิ 105    =  10 พิษณุโลก 60-1,2 =  11   

   พันธ์ุราชการไม่ไวแสงอื่น  ๆ  ที่ไม่ใช่ กข  =  12  

 พันธ์ุราชการไวแสงอื่น  ๆ  ที่ไม่ใช่ กข  =  13 

 พันธ์ุเอกชนส่งเสริม  =  14 ชัยนาท 1            =  15  ข้าวสังข์หยด = 16                            

ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี  =  17 ปทุมธานี 1        =  18    สุพรรณบุรี    1      =   19 

  รหัสวิธีกำรปลูก  (ข้อที่ 3 สดมภ์ที่ 6) 

 นาด า    =   1  นาหว่านส ารวย =   2         นาหว่านน ้าตม =   3  

                นาข้าวขึน้น ้า   =   4   ข้าวไร่   =   5  นาหยอด =   6 

  รหัสในเขต/นอกเขต ชลประทำน  (ข้อที่ 3 สดมภ์ที่ 7) 

 ในเขตชลประทาน = 1 นอกเขตชลประทาน = 2 

  รหัสพ้ืนที่นำลุ่ม/นำดอน  (ข้อที่ 3 สดมภ์ที่ 8) 

 นาลุ่ม  = 1 นาดอน  = 2 

    รหัสลักษณะกำรถือครอง (ข้อที่ 3 สดมภ์ที่ 9) 

 ตนเอง =   1 เช่า =   2 ท าฟรี =   3 แบ่งผลประโยชน์ =   4 

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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บทท่ี 4 
การบันทึกข้อมูลและแบบสอบถาม 

 การส ารวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 จะท าการแจงนับข้อมูลโดยวิธีการสอบถามจาก 
ครัวเรือนตัวอย่างและบันทึกลงในแบบสอบถามที่ก าหนด มีรายละเอียดในการสอบถาม ดังนี้ 

แบบสอบถามการส ารวจครัวเรือนตัวอย่าง  
ประกอบด้วยรายการข้อถามอยู่ 2 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
           เป็นการบันทึกข้อมูลอื่นที่มใิช่ขอ้มูลการผลิตของครัวเรือนตัวอย่าง ประกอบด้วย 

(1)  ชื่อเจ้าหน้าที่ส ารวจ ให้บันทึกชื่อเจ้าหนา้ที่ส ารวจและต้องเป็นเจ้าหน้าทีผู้่เข้าไป
ปฏิบัติงานส ารวจจริงเท่านั้น  เป็นตัวบรรจงพร้อมทั้งส านักงาน เศรษฐกิจการเกษ ตรที่  (สศท.)           
ที่ปฏิบัติงาน และรหัสประจ าตัว และวันที่/เดือน/ปีที่ส ารวจ บนหัวกระดาษบนด้านซ้าย ห้ามมิให้ใช้ชื่อ
ผู้อื่นแทน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 

  (2)  บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือครองตัวอย่าง เช่น ชื่อ-สกุล เลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และเป็น ผู้ถือครองตัวอย่างที่  พร้อมที่อยู่โดยละเอียดและหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ถือครองตัวอย่าง รวมทั้งในกรณีที่พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เป็นบุคคลคนละคนกับชื่อผู้ถือ
ครองตัวอย่างข้างต้น เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องบันทึกชื่อ - สกุลของผู้ให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งระบุด้วยว่า
เป็นอะไร? กับผู้ถือครองตัวอย่าง เช่น บุตร ภรรยา  รวมทั้งค่าพิกัดที่ระบุ E และ N เป็นต้น 

  (3) ชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมส ารวจ กรณีที่ สศท. ด าเนินการส ารวจโดยมีกับเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานส ารวจ ให้บันทึกชื่อ – นามสกุล ชื่อหน่วยงาน 
เบอร์โทรศัพท์ 

 2. ข้อมูลการผลิต 
  เป็นการสอบถามและบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64           
ซึ่งประกอบด้วยรายการข้อถาม 5 ข้อ ดังนี้ 

  ข้อที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมลูการเพาะปลูกขา้วนาปี ปีเพาะปลูก 2562/63 (ปีที่แล้ว) 
ซึ่งครัวเรือนตัวอย่างได้มีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไปแล้ว ตลอดจนได้มีการจ าแนกแจกจ่ายผลผลิต 
ที่ได้รับมากน้อยเพียงใด ให้สอบถามแยกตามชนิดของข้าว (ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว) โดยไม่ต้องแยกถาม
เป็นรายผืนหรือรายแปลง ทั้งนี้  จะต้องเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างเท่านั้น   
มีรายละเอียดที่จะสอบถามและบันทึกข้อมูล ดังนี้ 
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  สดมภ์ที่  3-6 เป็นการสอบถามการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวข้อมูลข้าวนาปี                 
ปีเพาะปลูก 2562/63 (ปีที่แล้ว) แยกตามชนิดของข้าว ดังนี้ 

  สดมภ์ที่ 3 ให้บันทึกเนื้อที่เพาะปลูก (ไร่ – งาน – ตารางวา) 

  สดมภ์ที่ 4 ให้บันทึกเนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่ – งาน – ตารางวา) 

  สดมภ์ที่ 5, 6 ให้บันทึกผลผลิตที่ได้รับ (กก.) และ % ความชื้นของผลผลิต  
หมายเหตุ  :-   

 จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ส ารวจมักจะไม่สอบถามและกรอกข้อมูล % ความชื้น
ของผลผลิต ท าให้ไม่สามารถ RUN โปรแกรมประมวลผลได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ส ารวจ
จะต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้ครบถ้วน 

  สดมภ์ที่ 7-10 เป็นการสอบถามข้อมูลการจ าแนกแจกจ่ายผลผลิตที่ได้จากสดมภ์ที่ 5 
แยกตามชนิดของข้าว มีรายการข้อถาม ดังนี้ 

  สดมภ์ที่ 7 ให้บันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตจากสดมภ์ที่ 5 ที่ขายไป 

  สดมภ์ที่ 8 ให้บันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตจากสดมภ์ที่ 5 ที่เก็บไว้บริโภคทั้งปี 

  สดมภ์ที่ 9 ให้บันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตจากสดมภ์ที่ 5 ที่เก็บไว้ท าพันธ์ุทั้งปี 

  สดมภ์ที่ 10 ให้บันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตจากสดมภ์ที่ 5 ที่เก็บไว้ใช้ด้านอื่น ๆ  

หมายเหตุ :-  ข้อมูลในสดมภ์ที่ 5 จะต้องเท่ากับข้อมูลในสดมภ์ที่ 7-10 รวมกัน 

  ข้อที่ 2 เป็นการสอบถามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการขายข้าวนาปีเป็น                 
รายเดือนของครัวเรือนตัวอย่าง อาจจะเป็นผลผลิตที่ผลิตได้ในปีใดๆ ก็ได้ ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่วันที่  
1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 (อย่างน้อยปริมาณการขายจะเท่ากับปริมาณที่ขายในขอ้ที่ 1 
สดมภ์ที่  7 หรือมากกว่า ) แต่ต้องเป็นผลผลิตที่ เกษตรกรผลิตได้เองในฟาร์มที่อยู่ภายในอาณาเขต
หมู่บ้านตัวอย่างนี้เท่านั้น 

  โดยที่การสอบถามและบันทึกข้อมูลข้าวนาปี จะแยกเป็น 4 บรรทัดตามชนิดและ

พันธ์ุ คือ ข้าวหอมมะลิ (ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 รวมกัน), ปทุมธานี 1, ข้าวเจ้า 
นาปีพันธ์ุอื่น ๆ และข้าวเหนียวนาปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องสอบถามและบันทึกข้อมูล
จ านวน 13 สดมภ์ ดังนี้ 

  สดมภ์ที่ 4 เป็นข้อมูลปริมาณการขายผลผลิตรวมทั้งหมดของข้าวนาปี ที่ได้มีการ

ขายไปต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น 

  สดมภ์ที่  5-16 เป็นข้อมูลปริมาณการขายผลผลิตแยกเป็นรายเดือน ในแต่ละ
เดือนเรียงตามล าดับภายในระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น เช่น ถ้าขายข้าวนาปีในเดือนสิงหาคม 2562    
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ก็จะต้องบันทึกลงในสดมภ์ที่ 5 หรือถ้าขายข้าวนาปีในเดือนธันวาคม 2562 ก็จะต้องบันทึกลงในสดมภ์
ที่ 9 หรือถ้ามีการขายข้าวนาปีในเดือนกรกฎาคม 2563 ก็จะต้องบันทึกลงในสดมภ์ที่ 16 เป็นต้น 

ข้อสังเกตุ :-  (1) การสอบถามและบันทึกข้อมูลการขายผลผลิตข้าวนาปีที่มีการขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นข้าวนาปีของปีใด ๆ ก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นข้าวนาปี  
ปีเพาะปลูก 2562/63 หรือปีเพาะปลูก 2563/64 หรือทั้ง 2 ปีรวมกันก็ได้ 
แต่จะต้องแยกบันทึกเป็นข้าวหอมมะลิ, ปทุมธานี 1, ข้าวเจ้านาปี
พันธ์ุอื่น ๆ และข้าวเหนียวนาปี  

(2) ผลรวมของปริมาณการขายผลผลิตในแต่ละเดือนต้ังแต่สดมภ์ที่ 5+6+7+ 
8+9+…+16 จะต้องเท่ากับปริมาณการขายทั้งหมดในสดมภ์ที่ 4 เท่านั้น 

  ข้อที่  3 เป็นการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับการเพาะป ลูกข้าวนา ปี  
ปีเพาะปลูก 2563/64 (ปีนี้) ที่ครัวเรือนผู้ถือครองตัวอย่างปลูกอยู่ภายในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างนี้
เท่านั้น รายการข้อถามประกอบด้วย 4 ส่วน ที่มีความสัมพันธ์กันทุกสดมภ์ให้ท าการสอบถามข้อมูล 
ดังนี้ 

1. ข้อมูลจ าแนก (สดมภ์ที่ 1-9) เป็นรายการขอ้ถามทีเ่จ้าหนา้ที่ส ารวจจะต้อง
สอบถามและบันทึกขอ้มลูเป็นรายการตามที่ถูกจ าแนกในแต่ละสดมภ์ ใหท้ าการสอบถามขอ้มูล ดังนี้ 

- สดมภ์ที่ 1 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลเป็นรายแปลงทุกแปลงทีละแปลง  
      ตามล าดับ 

- สดมภ์ที่ 2 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลรหสัชนิดพืชคือ ข้าวเจ้านาปี = 105  
      หรือข้าวเหนียวนาปี  = 106 แยกเป็นรายแปลง 

- สดมภ์ที่ 3 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลครั้งที่ปลูกข้าวนาปี โดยสอบถาม
เป็นรายแปลง 

- สดมภ์ที่ 4 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลรหสัพันธ์ุของข้าวนาปีที่ปลูกเป็น 

          รายแปลง แปลงละบรรทัด 

- สดมภ์ที่ 5 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลชือ่พันธ์ุของข้าวนาปี 

ที่ปลูกเป็น 

          รายแปลง แปลงละบรรทัด 

- สดมภ์ที่ 6 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลวิธีการปลูกทีเ่กษตรกรปฏิบัติใน  

                   การเพาะปลูกข้าวนาปี โดยสอบถามเป็นรายแปลง 

- สดมภ์ที่ 7 ให้สอบถามและบันทึกข้อมูลสถานที่เพาะปลูกข้าวนาปี เป็นราย 
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       แปลง ว่าอยู่ในเขตชลประทานหรืออยู่นอกเขตชลประทาน  
      ตามรหัสที่ก าหนด 

- สดมภ์ที่ 8 ให้สอบถามและบันทึกลักษณะพ้ืนที่นาที่เพาะปลูกข้าวนาปี เป็น

รายแปลง ว่าเป็นพ้ืนที่นาลุ่มหรือเป็นพ้ืนที่นาดอน 
- สดมภ์ที่ 9 ให้สอบถามลักษณะการถือครอง ว่าเป็นที่ดินของตนเอง ที่เช่า 

ท าฟรี หรือแบ่งผลประโยชน์ 

วิธีการกรอกข้อมูลจ าแนกข้อมูลแต่ละรายการในสดมภ์ที่ 2- 9 จะต้องมีความสัมพันธ์ 
กัน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในบรรทัด (แปลงนา) เดียวกันได้ หากมีความแตกต่างกันต้ังแต่ 1 
รายการขึน้ไป ก็จะต้องบันทึกข้อมูลมากกว่า 1 บรรทัดขึน้ ไป ตัวอย่างเช่น ครัวเรือนตัวอย่างปลูกทั้ง 
ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า แสดงว่าจะต้องบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 2 บรรทัดตามชนิด (สดมภ์ที่ 2) แต่ยัง
ต้องพิจารณาข้อมูลอื่นร่วมอีก คือ แต่ละชนิดปลูกชนิดละกี่แปลง (สดมภ์ที่ 1) แต่ละแปลงนา ใช้พัน ธ์ุ
อะไรปลูก (สดมภ์ที่ 4) แต่ละพันธ์ุก็ต้องแยกบรรทัด แต่ละแปลงนา แต่ละชนิด แต่ละพันธ์ุ ก็ต้อง
พิจารณาว่าปลูกด้วยวิธีการใด (สดมภ์ที่ 6) แต่ละวิธีการปลูกก็ต้องแยกบรรทัด แต่ละลักษณะพ้ืนที่นา 
(สดมภ์ที่ 8) ก็ต้องแยกบรรทัด นอกจากนี้  แต่ละแปลงนา แต่ละชนิด แต่ละพันธ์ุ แต่ละวิธีการปลูก   
แต่ละพ้ืนที่นา ก็ต้องพิจารณาว่าปลูกอยู่ในเขตหรือนอกเขตชลประทาน พ้ืนที่นาลุ่มหรือพ้ืนที่นาดอน  
ซึ่งก็ต้องแยกบรรทัดตามรหัสของเขตชลประทาน ตามรหัสลักษณะของพ้ืนที่นา ตามที่ก าหนด 
  ดังนั้น  จะเห็นได้ว่า แต่ละครัวเรือนตัวอย่างอาจมีข้อมูลการเพาะปลูก (ตามรายการ
จ าแนก) มาก ทั้งนี้ หากมีความหลากหลาย อาจจะต้องใช้แบบสอบถามมากกว่า 1 แผ่น ต่อครัวเรือน     
ตัวอย่างก็ได้ ตามความจ าเป็น 

  ข้อมูลเกี่ยวกับพันธ์ุที่ปลูกในสดมภ์ที่ 4 ก าหนดให้บันทึกลงตามรหสัที่ก าหนด ดังนี้  

- รหัส 01 หมายถึง พันธ์ุพ้ืนเมือง อาจเป็นข้าวไวแสงหรือไม่ไวแสงก็ได้ และเป็นพันธ์ุ 
ที่มีชื่อนอกเหนือจากทีไ่ด้อธิบายไว้ ในหน้า 26 - 30 

- รหัส 02 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ กข6 ที่ครัวเรือนตัวอย่างใช้ในแปลงที่ก าลังบันทึกข้อมูล 

- รหัส 03 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ กข15 ที่ครัวเรือนตัวอย่างใช้ในแปลงที่ก าลังบันทึกข้อมลู 

- รหัส 04 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ กข41 ที่ครัวเรือนตัวอย่างใช้ในแปลงที่ก าลังบันทึกข้อมลู 

- รหัส 05 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ กข57 ที่ครัวเรือนตัวอย่างใช้ในแปลงที่ก าลังบันทึกข้อมลู 

- รหัส 06 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ กข อื่น ๆ  ทีไ่ม่ไวแสง ได้แก่ ข้าวพันธ์ุ กข1, กข2, กข3, กข4, 

กข7, กข9, กข10, กข11, กข25, กข31, กข47 และ กข49   
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- รหัส 07 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ กข อื่น ๆ  ที่ไวแสง ได้แก่ ข้าวพันธ์ุ กข5, กข8, กข13,  
กข19, กข27 และ กข51 

- รหัส 08 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ อายุส้ัน ที่มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 65-95 วัน 

- รหัส 09 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ สุพรรณบุรี 60, 90 

- รหัส 10 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ ขาวดอกมะลิ 105 

- รหัส 11 หมายถึง ข้าวพันธ์ุ พิษณุโลก 60-1 (ไวแสง) และข้าวพันธ์ุ พิษณุโลก 60-2  
(ไม่ไวแสง) 

- รหัส 12 หมายถึง ข้าวพันธ์ุราชการไม่ไวแสงอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่ กข ได้แก่ พันธ์ุสุพรรณบุรี 2, 
สุพรรณบุรี 3, สุรินทร์ 1, ข้าวเหนียวแพร่ 1, สันป่าตอง 1, สกลนคร, ชัยนาท 2, พิษณุโลก 2, บางแตน , 
พัทลุง, ข้าวไรซ์เบอรี่  

- รหัส 13 หมายถึง พันธ์ุราชการไวแสงอื่น  ๆ ที่ไม่ใช่ กข ได้แก่ พันธ์ุข้าวตาแห้ง 17,   
ค าผาย 15, เก้ารวง 88, ขาวปากหม้อ 148, ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1, เฉ้ียงพัทลุง, เข็มทองพัทลุง, 
พัทลุง 60, ชุมแพ 60, นางพญา 132, นางยลเอส 4, น ้าสะกุย 19, พบไร่ 2, เผือกน ้า 43,ปทุมธานี 60, 
พิษณุโลก 3,  ลูกแดงปัตตานี, เล็บนกปัตตานี, เหนียวอุบล 1, เหนียวอุบล 2, เหลืองปะทิว 123, เหลือง
ใหญ่ 148, ข้าวกลางสันป่าตอง และแก่นจันทร์ ซึ่งเป็นนาสวน นอกจากนี้ ยังมีพัน ธ์ุตะเภาแก้ว 161, 
บางกลาง, ป่ินแก้ว 56, พลายงามปราจีนบุรี, เล็บมือนาง 111 ซึ่งเป็นข้าวขึน้น ้า  รวมทั้งพัน ธ์ุหันตรา 
60, ปราจีนบุรี 1, ปราจีนบุรี 2 และอยุธยา 1 เป็นข้าวน ้าลึก และยังรวมไปถึงพันธ์ุกู้เมืองหลวง ขาวโป่ง
ไคร้, เจ้าฮ่อ, ซิวแม่จัน, ดอกพะยอม, น ้ารู, ข้าวเจ้าลีซอสันป่าตอง และข้าวหอมแดง เป็นข้าวไร่ที่ไวต่อ
ช่วงแสงที่ไม่ใช่ กข  

- รหัส 14 หมายถึง พันธ์ุเอกชนส่งเสริม เช่น ซีพี 111 ซีพี 304 

- รหัส 15 หมายถึง พันธ์ุชัยนาท 1 

- รหัส 16 หมายถึง พันธ์ุข้าวสังข์หยด 

- รหัส 17 หมายถึง พันธ์ุข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี 

- รหัส 18 หมายถึง พันธ์ุปทุมธานี 1 

- รหัส 19 หมายถึง พันธ์ุสุพรรณบุรี 1 

  เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองพันธ์ุข้าวให้เขา้ใจ เนื่องจาก
เป็นข้อมูลในเร่ือง “ข้าว” จึงจ าเป็นที่มีความรู้และความเข้าใจ จึงจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
อย่างถูกต้อง สะท้อนข้อเท็จจริง และมีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ใชท้ั่วไป 
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  นอกจากรายชื่อพันธ์ุข้าวทั้งไวแสง และไม่ไวแสงที่ได้อธิบายมานี้ เจ้าหน้าทีส่ ารวจอาจ
พบว่า ในความเป็นจริงมีพันธ์ุข้าวอีกหลายพันธ์ุทีท่างราชการยังไม่ได้ประกาศรับรองขึน้ท าเนยีบรายชือ่
ข้าวพันธ์ุดี เช่น “ข้าวหอมมะลิแดง” ซึ่งเกิดจากการคัดเอาแต่เมล็ดแดงในรวงข้าวหอมมะลิ น ามาปลูก
เป็นผลส าเร็จ และต่อมาได้ปรับปรุงพัฒนาสายพันธ์ุข้าวชนิดใหม่ โดยน าข้าวพันธ์ุ ปทุมธานี 1 มาผสม
กับข้าวหอมมะลินาปีและข้าวหอมมะลิ 3 ทาง มาผสมกับข้าวพันธ์ุพม่า จะกลายเป็นสุดยอดพันธ์ุข้าวที่
ดีที่สุด แทนที่ข้าวหอมมะลิ 105 ในอนาคต เป็นต้น นอกจากนี้ การน าเอาข้าวสายพันธ์ุต่าง ๆ มาผสม
แล้วเรียกเป็นเบอร์ต่าง ๆ นั้น มาจากต้นตอสายพันธ์ุใด ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในกลุ่มรวมของสายพันธ์ุที่ได้
อธิบายไว้ในค านิยามแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ส ารวจตัดสินใจได้ว่า ควรจะเป็นข้าวพันธ์ุใด และก าหนด
เป็นรหัสใดลงในสดมภ์ที่ 4 ต่อไป 

  ข้อมูลในสดมภ์ที่  7 เป็นการระบุที่ ต้ังของแปลงว่าอยู่ในเขตหรือนอกเขตชลประทาน  
ข้อมูลที่จะบันทึกในสดมภ์นี้ เป็นอิสระจากพวกที่ (Stratum) ที่ได้ระบุไว้ กล่าวคือ หมู่บ้านตัวอย่างอาจ
อยู่ในพวกที่อยู่นอกเขตชลประทาน แต่ครัวเรือนตัวอย่างอาจอยู่ในเขตชลประทานหรืออาจอยู่นอกเขต
ชลประทานทุกประเภทก็ได้ 

  ข้อมูลในสดมภ์ที่ 8 เป็นการระบุที่ต้ังของแปลงว่าอยู่ในพ้ืนที่นาลุ่มหรือพ้ืนทีน่าดอน 

   2. ข้อมูลการปลูก (สดมภ์ที่  10-12) เป็นข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละ
แปลงที่สอดคล้องกับข้อมูลรายการจ าแนกที่กล่าวมาแล้ว ประกอบด้วย 

-  ส่วนที่ปลูกแล้วและคาดว่าจะปลูก (สดมภ์ที่ 10-12) ให้สอบถามและบันทึก

ข้อมูลรหัสเดือนที่ปลูกแล้ว/คาดว่าจะปลูก ลงในสดมภ์ที่ 10 ขนาดเนื้อที่แปลงที่ปลูก/คาดว่าจะปลูก ลง
ในสดมภ์ที่ 11 เป็น ไร่ – งาน – ตารางวา และปริมาณเมล็ดพันธ์ุที่ใช้ในแปลงนั้นในสดมภ์ที่ 12 

* ในกรณีที่มีการปลูกคร่อมเดือน เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องแบ่งแปลงนั้นย่อย
ลงไปอีก โดยการเพ่ิมบรรทัดเข้าไปเพ่ือระบุเดือนต่าง ๆ ที่ปลูก ขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งขนาดเนื้อที่                  
ในสดมภ์ที่ 11 และแบ่งปริมาณเมล็ดพันธ์ุในสดมภ์ที่ 12 เช่นกัน 

3. ข้อมูลการเก็บเกี่ยว (สดมภ์ที่ 13-16) เป็นข้อมูลการเก็บเกี่ยวที่จะต้อง
สอบถามและบันทึกข้อมูล โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องจากส่วนที่เป็นข้อมลูการปลูก ประกอบด้วย 

- ส่วนที่ เก็บเกี่ยวแล้ว/คาดว่าจะเก็บเกี่ยว (สดมภ์ที่ 13-16) ให้สอบถามและ
บันทึกข้อมูลเดือนที่เก็บเกี่ยวแล้ว/คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ลงในสดมภ์ที่ 13 ขนาดเนื้อที่ เก็บเกี่ยวแล้ว/  
คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ลงในสดมภ์ที่ 14 เป็น ไร่ – งาน – ตารางวา และผลผลิตที่ได้รับในสดมภ์ที่ 15   
โดยระบุ % ความชื้นของผลผลิตลงในสดมภ์ที่  16 ทั้งนี้  ในการสอบถามผลผลิต ให้ถามจ านวนหรือ
ปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้/คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ ในแปลงนั้น  ๆ ณ ที่ความชื้น
ขณะนั้น ไม่ว่าค าตอบของผลผลิตจะมีหน่วยวัดรูปแบบใดก็ตาม เช่น อุ้ม กระสอบปุ๋ ย กระสอบป่าน   



38 

 

มัดปาก หรือเย็บปาก ปี๊บ ทะนาน ฯลฯ แล้วจึงแปลงเป็นหน่วยน ้าหนักมาตรฐาน คือ กิโลกรัม ในที่สุด 
ห้ามมิให้สอบถามหรือรับค าตอบในรูปแบบของค่าเฉล่ียต่อไร่ แล้วน ามาคูณกลับกับเนื้อที่เพาะปลูก
โดยเด็ดขาด เพราะข้อมูลดังกล่าวขาดคุณภาพ หากฝ่าฝืนถือว่าปฏิบัติงานโดยมิชอบ ทั้งนี้ ต้องเป็น
ข้อมูลปริมาณข้าวเปลือก ณ ที่ % ความชื้นขณะที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้ว/คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ซึ่งแต่ละ
รายครัวเรือน จะมี % เปอร์เซนต์ความชื้นของผลผลิตแตกต่างกันตามสาเหตุต่าง ๆ เช่น เก็บในพ้ืนที่
แห้งหรือพ้ืนที่น ้าท่วมขงั เป็นต้น  

* กรณีที่มีการเก็บเกี่ยวคร่อมเดือน เจ้าหน้าที่ส ารวจจะต้องแบ่งแปลงนั้น   
ย่อยลงไปอีกโดยการเพ่ิมบรรทัดเข้าไปเพ่ือระบุเดือนที่เก็บเกี่ยวแล้ว/คาดว่าจะเก็บเกี่ยว  ขณะเดียวกัน
ก็ต้องแบ่งขนาดเนื้อที่เก็บเกี่ยวแล้ว/คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ในสดมภ์ที่ 14 และแบ่งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว/
คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ ในสดมภ์ที่ 15 ตามเดือนที่ได้เก็บเกี่ยวเช่นกัน 

หมายเหตุ :- ข้อมูล % ความชื้นในสดมภ์ที่  16 เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกให้ครบ มิฉะนั้นจะไม่สามารถ 
RUN โปรแกรมค านวณผลได้เลย  

4. ข้อมูลการใช้ปุ๋ ย (สดมภ์ที่ 17-20) เป็นข้อมูลเนื้อที่ใส่ปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ย
ที่ใส่ที่จะต้องสอบถามและบันทึกขอ้มลูเป็นรายแปลง โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องจากส่วนที่เป็นข้อมูลการปลูก
(สดมภ์ที่ 1 – 12) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

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

(หรือคาดว่าจะใส่อีก) ในสดมภ์ที่ 17 และบันทึกข้อมูลปริมาณปุ๋ ยที่ใช้ลงในสดมภ์ที่ 18 โดยให้พิจารณา
ดังนี้ 

1) เนื้อที่ใส่ปุ๋ ยแต่ละครั้งไม่เกินขนาดเนื้อที่ของแปลงปลูก (ในสดมภ์ที่ 11) 
2) ปริมาณปุ๋ ยที่ใส่ลงในเนื้อที่ปลูกที่เดียวกันหลายครั้ง ให้บันทึกเนื้อที่ใส่ปุ๋ ย

เพียงบรรทัดเดียวแล้วบันทึกข้อมูลปริมาณปุ๋ ยทุกครั้ง โดยแยกบรรทัดละครั้ง หรือจะรวมปริมาณปุ๋ ย    
ทุกครั้ง แล้วบันทึกเป็นบรรทัดเดียวกับเนื้อที่ใส่ปุ๋ ยก็ได้ ขึ ้นอยู่กับความสะดวกในการสอบถาม  และ  
การบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าทีส่ ารวจ 

การบันทึกข้อมูลในส่วนที่เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการบันทึก
ข้อมูลในส่วนที่เป็นปุ๋ ยเคมี  
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5. ข้อมูลการจ าแนกแจกจ่ายผลผลิต  (สดมภ์ ที่  21-24) เป็ นข้อมู ล 
การจ าแนกแจกจ่ายผลผลิต ที่จะต้องสอบถามและบันทกึข้อมูลเป็นรายแปลง โดยมีเนื้อหาต่อเนือ่งจาก
ส่วนที่เป็นข้อมูลการปลูก (สดมภ์ที่ 1 – 20) ดังนี้ 

สดมภ์ที่  21 ให้สอบถาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณข้าวเปลือกที่
ครัวเรือนตัวอย่าง ขาย หรือกันไว้ขายตลอดปี 

สดมภ์ที่  22 ให้สอบถาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณข้าวเปลือกที่
ครัวเรือนตัวอย่าง กันไว้ส าหรับการบริโภคภายในครัวเรือนตลอดปี 

สดมภ์ที่  23 ให้สอบถาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณข้าวเปลือกที่
ครัวเรือนตัวอย่าง กันไว้ส าหรับการท าพันธ์ุในฤดูกาลถัดไป 

สดมภ์ที่  24 ให้สอบถาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณข้าวเปลือกที่
ครัวเรือนตัวอย่าง จัดแบ่งไว้เพ่ือกิจกรรมทั่วไป นอกเหนือจากสดมภ์ที่ 21-23  

 ข้อที่ 4 เป็นการสอบถามสาเหตุการเพ่ิมหรือลดของเนื้อที่ เพาะปลูกและผลผลิต 
ต่อไร่ที่เกิดขึน้ หรือคาดว่าจะเกิดของข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 นี้ ของครัวเรือนตัวอย่าง 

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่  ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจท าเครื่องหมาย ✓ 
รหัสสาเหตุเพ่ิมขึน้/ลดลงของเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ที่แตกต่างกันระหว่างข้อที่ 1 (ปีที่แล้ว) 
กับข้อที่ 3 (ปีนี้) ตามความเป็นจริงในพ้ืนที่  

ส่วนเหตุผลประกอบข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจเรียงล าดับความส าคัญ
ของเหตุผลการเพ่ิมขึน้  / ลดลง ของเนื้อที่เพาะปลูก จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยเริ่มต้นต้ังแต่
หมายเลข 1 จนถึงหมายเลข 4  

                        • สาเหตุที่เพ่ิมขึ้น/ลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก (อาจมีสาเหตุได้มากกว่า 1 สาเหตุ) 
 .......... ราคาในปีที่ผ่านมา     
 .......... สภาพดินฟ้าอากาศ    
 .......... ปลูกทดแทนพืชอืน่/ปลูกพืชอืน่แทน   
 .......... อื่น ๆ  (ระบุ) ................... 

• หากเหตุผลใดไม่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึน้  / ลดลง ของเนื้อที่เพาะปลูก ให้ปล่อยว่าง
ไว้หน้าข้อค าถามนั้น 

• กรณีที่มีสาเหตุการเพ่ิมขึน้ / ลดลง เป็นข้อค าตอบ อื่น ๆ  (ระบุ)....... .... โปรดระบุ
สาเหตุด้านล่างด้วยทุกครั้ง 

• กรณีเนื้อที่เพาะปลูกไม่ได้เปล่ียนแปลง หากมีเหตุผลประกอบสามารถระบุเหตุผล
เพ่ิมเติมลงในช่องระบุด้านล่างได้ โดยไม่ต้องเรียงล าดับสาเหตุด้านบน  
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ส่วนเห ตุผลประกอบข้อมูลผลผลิต ต่อไร่ ให้เจ้าหน้ าที่ส ารวจเรียงล าดับ
ความส าคัญของเหตุผลการเพ่ิมขึ ้น / ลดลง ของผลผลิตต่อไร่ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยเร่ิมต้น
ต้ังแต่หมายเลข 1 จนถึงหมายเลข 6  

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

• หากเหตุผลใดไม่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึน้ / ลดลง ของผลผลิตต่อไร่ ให้ปล่อยว่างไว้
หน้าข้อค าถามนั้น 

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

• กรณีผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เปล่ียนแปลง หากมีเหตุผลประกอบสามารถระบุเหตุผล
เพ่ิมเติมลงในช่องระบุด้านล่างได้ โดยไม่ต้องเรียงล าดับสาเหตุด้านบน  

 

วิธีการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมประมวลผล  
จากแบบสอบถามการส ารวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 ในการบันทึกข้อมูลให้

กรอกหมายเลขตามข้อมูลในแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น เนื้อที่เพาะปลูกปีนี้ ลดลง จากปีที่แล้ว   
 
 เพ่ิมขึน้   ลดลง     เท่าเดิม   
 

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

 
 
 
 

✓   

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

 อื่น ๆ  (ระบุ) .................... บันทกึ หมายเลข 1 (พร้อมระบุสาเหตุของการ 
เพ่ิมขึ้น / ลดลง) 

   

ข้อที่  5 เป็นการสอบถามข้อมู ลการขึ ้นทะเบียนเกษ ตรกรของผู้ปลูกข้าวนาปี  
ปีเพาะปลูก 2562/63 (ปีที่แล้ว) และข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 (ปีนี้ ) และยุ้งฉางของครัวเรือน
ตัวอย่าง ให้สอบถามจ านวนเนื้อทีท่ี่ขึน้ทะเบียนเกษตรกรในแต่ละปี ทั้งนี้ ต้องเป็นข้าวนาปีที่เพาะปลูก  
ในอาณาเขตหมู่บ้านตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดที่จะสอบถามและบันทึกมดัีงนี้  

- ให้บันทึกเนื้อที่รวมทุกแปลงที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกรของปีเพาะปลูก 2562/63 และ 
ปีเพาะปลูก 2563/64 หน่วยเป็นไร ่

- ให้บันทึกข้อมูลยุ้งฉางของครัวเรือนตัวอย่าง ถ้ามียุ้งฉาง ให้บันทึกความจุสูงสุดที่
สามารถเก็บผลผลิตได้ หน่วยเป็นตัน  

การสอบถามข้อมูลรายครัวเรือน มีทั้งหมด 5 ข้อ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร ขอเน้นย ้าให้เจ้าหน้าที่ส ารวจทุกท่านทราบว่า  แต่ละรายการข้อถามล้วนแต่น าไปใช้ 
ในการน าเสนอผู้ใช้ข้อมูลทั้งสิ ้น เช่น เดือนที่ เก็บเกี่ยวหรือคาดว่าจะเก็บเกี่ยว เป็นข้อมูลส าคัญ  
ที่จะน าไปสู่การจัดท าโครงสร้างของการกระจ ายผลผลิตในระบบเศรษฐกิจมหาภาค ซึ่งธนาคาร 
แห่งประเทศไทย และส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบและติดตาม
อย่างใกล้ชิด หรือเกี่ยวกับพันธ์ุที่ปลูก  ก็เป็นข้อมูลที่ส าคัญที่สมาคมผู้ส่งออกและภาคเอกชนอื่น  ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น รายการข้อถามในแต่ละสดมภ์ล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกร และ
ต่อความน่าเชื่อถือของการจัดท าข้ อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการสอบถามและบันทึกข้อมูลจากการสอบถามครัวเรือนตัวอย่างทุกรายการข้อถาม ถึงแม้ว่า  
ในบางรายการข้อถามจ าเป็นต้องคาดคะเน เช่น “คาดว่าจะเก็บเกี่ยว” หรือ % ความชื้น ก็จ าเป็นต้อง
ให้เกษตรกรคาดคะเนจากประสบการณ์ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด  รวมทั้งรายการข้อถาม 

เชิงบรรยายหรือพรรณนาความเช่นในข้อที่  4 ซึ่งที่ ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส ารวจมักจะละเลยใน  
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)์

ผ-9



19  จ ำนวนระเบยีน
  ใหส้อบถามเกษตรกรเกี่ยวกบัรายละเอยีดของขอ้มูลขา้วนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64  (ปลูกปีน้ี) ที่ถือครองอยู่ ตามรายการขอ้ถามที่ก าหนดใหข้า้งล่างน้ี

  และตอ้งเป็นขอ้มูลที่อยู่ภายในอาณาเขตหมู่บา้นตวัอย่างน้ีเทา่นั้น

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

รหสั

พนัธุ ์

เน้ือที่ข้ึนทะเบยีนปีเพำะปลูก

2562/63 (ปีที่แลว้)

สว่นที่เกบ็เกี่ยวแลว้/ การใชปุ้๋ ย

(ไร่-งาน-ตร.ว.) (ไร่-งาน-ตร.ว.)

ข้อท่ี

ผ-8

แปลง

ที่ดิน

รหสั

พืช

ปลูก

นาปี

คร ัง้ที่

อื่นๆ

เดือน

ที่ปลูก

เดือน

ที่เกบ็

ใชไ้ปแลว้ + คาดว่าจะใช้

เน้ือที่ เน้ือที่

(ไร่-งาน-ตร.ว.)

สว่นที่คาดว่าจะปลูก สว่นที่คาดว่าจะเกบ็เกี่ยว ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์

ขำย

(กก.) (กก.) (กก.)

22 23

ช่ือ

พนัธุ ์

วิธีการ

ปลูก

ปลูก

ในเขต/

นอกเขต

ช.ป.

นาลุม่/

นาดอน

ก
าร
ถ
อืค

รอ
ง

การจ าแนกแจกจ่ายผลผลติ

เกบ็ไว ้

บริโภค

ทัง้ปี

เกบ็ไวท้ า

พนัธุท์ ัง้ปี

5 11 17 19 21

สว่นที่ปลูกแลว้/

   สอบถำมขอ้มูลยุง้ฉำงของครวัเรือนตวัอย่ำง

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

2563/64 (ปีน้ี)

เน้ือที่

3

เน้ือที่

ชนิดแหง้

ใชไ้ปแลว้+คาดว่าจะใช้

ใหส้อบถามสาเหตกุารเพิม่/ลด ของเน้ือที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ของขา้วนาปี 

ที่เกดิ/คาดว่าจะเกดิใน ปีเพาะปลูก 2563/64 โดยเรียงล าดบัความส าคญัของสาเหตุ

การเพิม่/ลดดว้ย

4

.......... ราคาในปีที่ผ่านมา

.......... สภาพดินฟ้าอากาศ             

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

.......... อืน่ๆ (ระบ)ุ.......

.......... การดูแลรกัษา     

.......... ปริมาณน ้า        

.......... เปลี่ยนพนัธุใ์หม่   

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

.......... เกดิโรค,แมลง,หนูระบาด    

.......... อืน่ๆ (ระบ)ุ.......

ใหส้อบถามขอ้มูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร

ขา้วนาปี ปีเพาะปลูก 2563/645

รวมจ านวนเน้ือที่

ข้ึนทะเบยีนเกษตกร

พนัธุพ์ื้นเมอืง  = 01 กข6 =  02 กข15 =  03

กข41       =  04      กข57 =  05

กข อื่นๆ ทีไ่ม่ไวแสง  = 06   กข อื่นๆ ทีไ่วแสง = 07

พนัธุอ์ายุส ัน้ 65-95 วนั = 08  สุพรรณบรุ ี60,90 = 09

ขาวดอกมะล ิ105  = 10  พษิณุโลก 60-1, 60-2 = 11

พนัธุร์าชการไม่ไวแสงอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ กข = 12

พนัธุร์าชการไวแสงอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ กข   = 13   

พนัธุเ์อกชนส่งเสรมิ = 14 ชยันาท 1  = 15  ขา้วสงัขห์ยด  =16             

หอมสุพรรณบรุ ี= 17 ปทมุธานี 1 = 18   สุพรรณบรุ ี1 = 19

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  นาขา้วขึ้นน า้ =  4  

ขา้วไร่   =  5 นาหยอด  =  6

นาลุม่  =  1 นาดอน = 2 

สดมภท์ี่ 7 รหสัในเขต/นอกเขต ชลประทาน

ในเขตชลประทาน  = 1 นอกเขตชลประทาน   =  2

สดมภท์ี่ 2 รหสัพชื

ขา้วเจา้  = 105  ขา้วเหนียว = 106

ตนเอง  = 1 เช่า  =  2

ท าฟร ี = 3 แบง่ผลประโยชน์ = 4

20 21

20 21
จ านวนระเบียน จ านวนระเบียน19

สดมภท์ี่ 8 รหสันาลุม่ / นาดอน

สดมภท์ี่ 9 รหสัการถอืครอง

ระบุระบุ

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)
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