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คาํนํา 

การสาํรวจข้อมลูการเพาะปลกูผลผลิตข้าว หลงัจากมีโครงการชลประทานเป็นภารกิจหลกัอย่าง

หน่ึงของโครงการชลประทานเลย ท่ีต้องดาํเนินการเป็นประจาํทุกปี เป็นการเกบ็และรวบรวมข้อมลู เนือ้ท่ี

เพาะปลกู  เนือ้ท่ีเกบ็เก่ียว ของผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปี และต้องการทราบผลผลิตข้าวต่อไร่ ตามประเภท

ของการชลประทานท่ี 1,2,3 และ 4 เพ่ือเป็นข้อมลูในการใช้เปรียบเทียบผลผลิตในเขตชลประทานและนอก

เขตชลประทาน  

การสาํรวจผลผลิตข้าวต่อไร่  เป็นงานท่ีใช้ความละเอียดและมีขัน้ตอน การดาํเนินการหลายขัน้ตอน 

ฝ่ายจัดสรรนํา้และปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเลย  จึงได้จัดทาํคู่มือวิธีการสาํรวจ

ผลผลิตข้าวต่อไร่ เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโครงการหรือผู้ ท่ีสนใจ  รู้จักวิธีการสาํรวจ 

ขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่างแปลง ตั้งแปลงทดสอบผลผลิต  สัมภาษณ์เกษตรกร เกบ็ตัวอย่างข้าว สามารถสาํรวจ

ผลผลิตได้อย่างถกูต้อง 
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    สาํรวจรายช่ือเจา้ของนา  

     ไม่ถูกต้อง 
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แผนการดาํเนินงาน 

 

 

 

วิธีการสํารวจผลผลติข้าวต่อไร่ 

หลกัเกณฑ์ของการต้ังแปลงตัวอย่างสํารวจผลผลติข้าวและวิธีการบันทกึข้อมูลในการแบบฟอร์ม จบ.๑-๒๖ 

และ จบ.๑-๒๗ 

1.การกาํหนดจดุสํารวจ 

ในแปลงนาให้ตรงกับจุดท่ีกาํหนดให้ในแผนท่ีชุด L7017 มาตราส่วน 1:50000  ทางงานสถิติเกษตร

ชลประทานได้คาํนวณกาํหนดจุดตามหลกัวิชาการลงในแผนท่ีท่ีได้แบ่งประเภทการชลประทานแล้ว 

4 ประเภท   

ประเภทท่ี 1 พืน้ท่ีการชลประทานท่ีได้รับนํา้โดยมีการจัดรูปท่ีดิน 

ประเภทท่ี 2 พืน้ท่ีการชลประทานท่ีได้รับนํา้โดยมีคันนํา้ 

ประเภทท่ี 3 พืน้ท่ีการชลประทานท่ีได้รับนํา้โดยไม่มีการจัดรูปท่ีดิน ไม่มีคันคูนํา้ 

ประเภทท่ี 4 พืน้ท่ีการชลประทานท่ีอาจไม่ได้รับนํา้ เช่นโครงการป้องกันอุทกภยั 

แผนการดาํเนินงาน 

ลําดบั 

 

เดือน       มิถนุายน-ธันวาคม หมายเหต ุ

มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  

1. ศึกษาข้อมูล ต้ัง

แปลง/สุ่มตัวอย่าง 

        

2. ดาํเนินการต้ังแปลง         

3. เกบ็รายละเอียด         

4. เกบ็ตัวอย่าง         

5. ติดตามประเมินผล/

ศึกษาข้อมูล 
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โดยการกาํหนดจุดให้ใช้สีระบาย แต่การกาํหนดของสีของจุดสาํรวจในแผนท่ีแต่ละปีจะเลือกสีท่ีแตกต่างกัน

ออกไปทุกปี  เพ่ือแสดงข้อความท่ีแตกต่างกันชัดเจน 

 

2.ตรวจสอบพกิดั 

2.1  เม่ือได้ค่าพิกัดท่ีทางกรมชลประทานได้กาํหนดให้มาแล้วน้ัน จึงทาํการสาํรวจพืน้ท่ี ค่าพิกดัท่ี

ให้มาน้ันตรงตาม พืน้ท่ีท่ีระบมุาหรือไม่ เช่น  ค่าพิกัดท่ีให้มาน้ัน  อยู่นอกเขตชลประทานและไม่อยู่ในเขตท่ี

นา  แจ้งกลบัเพ่ือขอรับค่าพิกัดใหม่ 

2.2  เม่ือได้ค่าพิกัดใหม่มาแล้วตรวจสอบพืน้ท่ี เหมือนเดิมว่าอยู่ในเขตชลประทาน และเป็นนา เม่ือ

ถกูต้องแล้ว จึงดาํเนินการขัน้ตอนต่อไป 

 

3.สํารวจรายช่ือเจ้าของนา  

 สาํรวจรายช่ือโดยการลงพืน้ท่ี สอบถามเกษตรกร ว่าพืน้ท่ีใกล้เคียงกันน้ันเป็นใคร ทิศเหนือจรดใคร 

ทิศใต้จรดใคร ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก ช่ือถกูต้อง จาํนวนไร่เท่าไหร่ ถกูต้องหรือไม่สอบถามโดยละเอียด   

 

4.สุ่มหาแปลงตัวอย่าง  

สุ่มหาแปลงตัวอย่าง  โดยวิธี จับฉลาก หรือวิธีอ่ืนๆกไ็ด้  

เม่ือเราได้รายช่ือเจ้าของนา ครบท้ัง  100 ไร่  แล้วนาํมาสุ่มหาแปลงท่ีตัง้ของแปลงทดสอบการเกบ็

เก่ียวผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุ่มได้แปลงนาของ  นาย ค  ดังรูป  (จากรายช่ือเจ้าของนาท้ังหมด) 

15 ไร่ 

20 ไร่ 

20 ไร่ 25 ไร่ 

20 ไร่ 

คสูง่นํา้ 

นาย ก 

นาย ข 

(นาย ค) นาย ง 

นาย จ 

รูปที่ 1 
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5.การต้ังแปลง 

5.1การตั้งแปลงทดสอบผลผลิตข้าวน้ัน กาํหนดให้ 1 แปลง   มี 1 ตัวอย่าง  แต่ละตวัอย่าง  มี  2 

หน่วย  ใน  1 หน่วยมี  2  ส่วน     

5.2 เม่ือเราสุ่มหาแปลงท่ีตั้งได้แล้ว แล้วเราต้องการหาจุดท่ีตั้งแปลงทดสอบ เรากสุ่็มตัวเลขในการ

นับก้าวจากตาราง  แต่ตัวเลขไม่ควรเกิน 40   เม่ือเปรียบเทียบกับ 1 ไร่  กว้าง  40 เมตร  ยาว  40  เมตร  

(หลกัการคือ 1 ก้าว เท่ากับ 1 เมตร) 

อธิบายวิธีการทาํการต้ังแปลง 

1.  สุ่มตัวเลขเร่ิมการนับจากขอบแปลง  

- จุดท่ี 1   สุ่มได้  20  และ  ได้  10   

- จุดท่ี 2  สุ่มได้  35  และ   ได้  30  โดยจะยืดในการสุ่มจุดเร่ิมต้นไปยงัแปลงท่ี 1 เป็นเกณฑ์ในเดิน

ไปยงัแปลงท่ี 2  

 2 หลงัจากสุ่มหาท่ีตั้งแปลงตัวอย่างเสร็จแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดท่ีตั้งแปลงท่ี 1 เดินตามขอบคันนาตามจาํนวนก้าว 20 ก้าว  แล้วเดินลงไปในแปลงนาจาํนวน  10  

ก้าว กว็างเฟรมท่ีเตรียมไว้ขนาด 1*2 เมตร ให้ขนานกันกบัคันนา โดยให้ด้านยาว คือ 2 เมตร ขนานคันนา  

คสูง่นํา้ 

จดุเร่ิมต้น 

แปลงที 1 

แปลงท่ี2 

20 ก้าว 
10 ก้าว 

35 ก้าว 
30 ก้าว 

คนันา 
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 จุดท่ีตั้งแปลงท่ี 2 โดยเร่ิมจากมมุเดิมคือจุดเร่ิมท่ี1  เดินตามขอบคันนาตามเดิมจาํนวน 35  ก้าว  แล้ว

เดินลงไปในแปลงนาจาํนวน  30  ก้าว กว็างเฟรมท่ีเตรียมไว้ขนาด 1*2 เมตร ให้ขนานกันกับคันนา โดยให้

ด้านยาว คือ 2 เมตร ขนานคันนา เช่นกัน 

 

6.สัมภาษณ์เกษตรกร  

 การสัมภาษณ์ กใ็ช้วิธี  สอบถามปากเปล่า ตามข้อมลูแบบสาํรวจ จ.บ. ๑-๒๖ และ จ.บ. ๑-๒๗   

 

วิธีการกรอกแบบสํารวจ จ.บ. ๑-๒๖  

 เป็นการสาํรวจข้อมลูโดยการสัมภาษณ์ เกษตรกร เจ้าของแปลงตัวอย่าง 

สดมถ์ท่ี ๑ แปลงท่ีดินให้พนักงานสอบถามว่ามีก่ีแปลง    (เพราะว่าเจ้าของนาอาจมีหลายแปลงกเ็ป็นได้และ

อยู่ห่างกนั คนละท่ีด้วย) แปลงท่ีเป็นตัวอย่างให้ทาํเคร่ืองหมายไว้  

สดมถ์ท่ี ๒ พนัธ์ข้าวท่ีปลกูเป็นพันธ์อะไร  เช่น พันธ์เบา  1  พันธ์ ปานกลาง 2 พันธ์หนัก 3 

สดมถ์ท่ี ๓ วิธีการปลกู โดยวิธีใด  

-นาดาํ ให้เป็น 1   

-นาหว่าน ให้เป็น 2 

-ข้าวขึน้นํา้ ให้เป็น 3   

สดมถ์ท่ี ๔ ได้รับนํา้  แบบใด 

-นํา้พอดี ให้เป็น 1   

-นํา้น้อยเกินไป ให้เป็น 2   

-นํา้มากเกินไป ให้เป็น 3   

สดมถ์ท่ี ๕ โรค ท่ีเป็นศัตรูของข้าว 

-ไม่มี ให้เป็น 1   

-มีเลก็น้อย ให้เป็น 2   

-ปานกลาง ให้เป็น 3   

-มีมาก ให้เป็น 4   

 

สดมถ์ท่ี ๖ แมลง ท่ีเป็นศัตรูของข้าว 

-ไม่มี ให้เป็น 1   
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-มีเลก็น้อย ให้เป็น 2   

-ปานกลาง ให้เป็น 3   

-มีมาก ให้เป็น 4   

สดมถ์ท่ี ๗ เร่ิมปลกูข้าววนัท่ี วัน  เดือน   เช่น 12   06  56  วันท่ี 12 เดือน  มิถนุายน  เป็นต้น 

สดมถ์ท่ี ๘ เนือ้ท่ีเพาะปลกูจากการสาํรวจ  ไร่ – งาน – ตารางวา  เช่น   15ไร่  -2งาน -78 ตารางวา เขียนเป็น 

15-2-78   

สดมถ์ท่ี ๙ เนือ้ท่ีซ่ึงปลกูจริง  ไร่ – งาน – ตารางวา  เช่น   15ไร่  -2งาน -78 ตารางวา เขียนเป็น 15-2-78   

สดมถ์ท่ี ๑๐  เกบ็เก่ียว  วัน  เดือน   เช่น 12   06    วันท่ี 12 เดือน  มิถนุายน ( ปี พ.ศ. จะบอกใน ปีเพาะปลกู

อยู่แล้ว) เป็นต้น 

สดมถ์ท่ี ๑๑ เนือ้ท่ีเกบ็เก่ียว  ไร่ – งาน – ตารางวา  เช่น   15ไร่  -2งาน -78 ตารางวา เขียนเป็น 15-2-78   

สดมถ์ท่ี ๑๒ ผลผลิต จะบอกเป็น กิโลกรัม  (กก.)   

สดมถ์ท่ี ๑๓ การใช้ยา 

-ใช้ ให้เป็น 1   

-ไม่ใช้ ให้เป็น 2   

สดมถ์ท่ี ๑๔ การใช้ปุ๋ย 

-ใช้ ให้เป็น 1   

-ไม่ใช้ ให้เป็น 2   

 

หมายเหต ุ  

ควรมัน่ตรวจสอบแปลงท่ีสุ่มตัวอย่างจนกว่าจะเกบ็เก่ียวผลผลิตและเกบ็ตัวอย่างแล้วเสร็จ  
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วิธีการกรอกแบบสํารวจ จ.บ. ๑-๒๗ 

1.เป็นแบบสาํรวจข้อมลูตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว้  ให้พนักงานสาํรวจกรอกข้อมลูให้ครบทุกช่อง 

เช่น จังหวัด  Segment No , Tract  No, ช่ือหัวหน้าครัวเรือน  พนักงานสาํรวจ และควรระบแุปลงนาตวัอย่าง 

ทาํเคร่ืองหมาย  X    ไว้ด้วยเป็น  นาดาํ  นาหว่าน  หรือ ข้าวไม่ขึน้นํา้  ช่องท่ีทาํการสาํรวจด้วย 

1.1  ตาํแหน่งท่ีตั้งแปลงทดสอบผลผลิต 

1.1.1ให้กรอกตามจาํนวนก้าวท่ีสุ่มได้ไปตามความยาวของแปลง  แล้วเดินจากจุดเร่ิมต้นท่ี

กาํหนดให้ 

1.1.2ให้กรอกตามจาํนวนท่ีสุ่มได้ เดินเข้าแปลงทดสอบผลผลิตตามจาํนวนก้าว 

1.2 การวัดและนับ (ทุกระยะการเจริญเติบโตก่อนถึงระยะเกบ็เก่ียว) 

โดยแบ่งการเจริญเติบโตออกเป็น 4 ระยะ 

-ระยะตั้งตวั  หมายถึง ระยะหลงัจากการหว่าน  บักดาํ  หรือหยอดเมลด็ 3 อาทิตย์ ถึงระยะตั้งท้องไม่

ถึง 40 %  

-ระยะตั้งท้อง  หมายถึง ระยะท่ีต้นตั้งท้อง 50%  ระยะนีอ้าจจะมีบางต้นเร่ิมออกรวงบ้าง  แต่ต้นท่ี

ออกรวงมีไม่ถึง 50% 

-ระยะออกรวง หมายถึง  ระยะท่ีต้นข้าวกาํลงัสร้างเมลด็  โดยมีจาํนวนต้นท่ีออกรวงตั้งแต่ 50% ขึน้

ไป 

-ระยะเกบ็เก่ียว หมายถึง ระยะท่ีเมลด็แก่พร้อมท่ีจะเกบ็เก่ียวได้  รวงข้าวท่ีเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสี

เหลือง 

การวัดและนับให้นับแต่ส่วนโดยมีขนาดเนือ้ท่ี 1*2   ตารางเมตร  มี  2 ส่วน ส่วนละ 1 ตารางเมตร 

1.3 จาํนวนต้นท้ังหมด หมายถึง  จาํนวนต้นข้าวท่ีอยู่ในขอบเฟรมท่ีครอบไว้ตั้งแต่แรกแล้ว มีก่ีต้น

ข้าว  อาจมีวัชพืชท่ีลกัษณะคล้ายต้นข้าวพยายามดูให้ดีอย่านับรวม อาจเกิดการคาํนวณผิดพลาดได้ 

1.4 จาํนวนต้นตั้งท้อง หมายถึง จาํนวนต้นท่ีแสดงการสร้างช่อดอกภายในต้น สังเกตได้จาก ลาํต้น

จะมีใบธง (Flag Leaf ) ให้เห็น หรือช่วงปล้องสุดท้ายของลาํต้นจะกลมและเร่ิมโป่งออก 

 “ ใบธง ”  เป็นใบข้าวท่ีมีลกัษณะรูปร่างแตกต่างจากใบอ่ืนๆ ท้ังหมดท้ังต้น จะส้ันกว่าใบอ่ืนๆ   ต้น

หน่ึงๆจะมีใบธงเพียงใบเดียว จะเกิดขึน้ก่อนท่ีข้าวจะมีช่อดอกโผล่ออกมา  ใบจะขนานกับลาํต้นเม่ือดอก

โผล่ออกมาแล้ว ใบธงจะแยกทาํมมุกับลาํต้น จะเป็นมมุแค่ไหนย่อมขึน้อยู่กับชนิดของพันธ์ข้าวท่ีปลกู 

1.5 จาํนวนต้นออกรวง    นับจาํนวนต้นท่ีออกรวงในแต่ละส่วนโดยไม่คาํนึงถึงว่ารวงข้าวน้ันจะมี

เมลด็ท่ีลีบหรือติดเมลด็หรือไม่ แต่ต้องเห็นคอรวงท้ังหมด 
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1.6 ความสูงโดยเฉล่ีย ให้บันทึกความสูงของต้นโดยเฉล่ียใช้หน่วยเป็น เชนติเมตร   

วิธีวัดความสูงให้ สังเกตต้นข้าว ท่ีจะเป็นตัวแทนของความสูง ให้จับท่ีปล้องสุดท้ายของลาํต้นให้

ตรง วัดความสูงจากพืน้ดินจนถึงปลายข้อสุดของลาํต้น 

1.7 ระยะการเจริญเติบโต ได้แบ่งระยะเจริญเติบโตไว้ให้ข้างต้นแล้ว โดยกรอกเป็นรหัสท่ีให้ไว้ใน

แบบสาํรวจ 

 ตัวอย่างใน Unit  นับจาํนวนต้นข้าวท้ังหมดได้ 200 ต้น จาํนวนต้นตั้งท้อง 150 ต้น คิดเป็นเปอร์

เชนต์   150/200 * 100 = 75 % แสดงว่าข้าวอยู่ในระยะตัง้ท้องกใ็ห้กรอกรหัสเลข 2   

1.8 ระยะออกรวง  ให้ตดัมา 10 รวง (Unit)  ให้ห่างจากแปลงทดสอบผลผลิต 1 เมตร ไปทางซ้ายมือ

ตามลาํดับรวงท่ีตัดจะต้องมีการติดเมลด็มากกว่า 50 % 

1.9  ความยาวของรวง ให้วัดความยาวของรวงจากคอรวงถึงปลายรวงข้าว หน่วยเป็น เชนติเมตร 

โดยให้จุดทศนิยม 1 ตาํแหน่ง 

2.0 จาํนวนเมลด็ดี ให้นับจาํนวนเมลด็ดีท้ังหมดของแต่ละรวง “เมลด็ดี” หมายถึง  เมลด็ท่ีมีการ

สะสมอาหารอยู่ในเมลด็ ในระยะท่ีข้าวอยู่ในนํา้นม ถ้าบีบดูจะมีแป้งเหลวอยู่ข้างใน ส่องดูเมลด็จะทึบแสง

และมีลกัษณะพองโต เมลด็ท่ีอยู่ระยะเวลาเกบ็เก่ียวจะมีแป้งท่ีอยู่ข้างในแขง็ 

2.1 จาํนวนเมลด็ลีบ ให้นับจาํนวนเมลด็ลีบท้ังหมดภายในรวง “เมลด็ลีบ” หมายถึง เมลด็ท่ีไม่มี

นํา้นมสีขาวหรือไม่มีแป้งแขง็ (เมลด็ข้าวสาร) อยู่ภายในส่องดูจะโปร่งแสง  

2.2  ระยะเกบ็เก่ียว  

2.2.1 ตัดและนับจาํนวนรวงข้าวท้ังหมดในแต่ละส่วน  และเมลด็ท่ีตกอยู่บนพืน้ดิน ใส่ถงุ

กระดาษ พร้อมท้ังระบหุมายเลข ช่ือตัวอย่าง รายละเอียดให้ชัดเจน ส่งไปยงังานสถิติเกษตร

ชลประทาน กองจัดสรรนํา้และบาํรุงรักษา 

2.3 ตั้งแปลงทดสอบผลผลิตตกหล่น(Gleenning Unit) โดยให้แปลงทดสอบผลผลิตตกหล่น มีขนาด

เท่ากับแปลงทดสอบผลผลิตต่อไร่  แปลงทดสอบผลผลิตตกหล่นต้องห่างไปด้านซ้ายมือ 10 ก้าว ในกรณีท่ี

ข้างซ้ายของแปลงติดขอบแปลง ให้ย้ายไปด้านขวามือแทน  

 ปัญหาท่ีอาจอาจเกิดขึน้ กรณีแปลงตวัอย่างมีนํา้ขงั ไม่สามรถเกบ็เมลด็ท่ีตกหล่นได้ ควรระบดุ้วย 
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ข้อพงึระมัดระวังในการปฏบิัติเกีย่วกบัการสํารวจและเกบ็เกีย่วผลผลติ 

1.ถงุท่ีใส่ข้าวตวัอย่างให้ใช้ถงุโดยพับก้นถงุขึน้เยบ็ด้วยท่ีเยบ็กระดาษกนัร่ัว  ไม่ให้ ใช้ถงุพลาสติกเพราะข้าว

จะขึน้ราอาจเสียหายได้ 

2.ให้นวดฝัดแต่ละส่วนก่อนการบรรจุซอง 

3.เขียนหน้าซองดังนี ้

 3.1 ช่ือ เจ้าของนา และท่ีอยู่ 

 3.2 ประเภทการชลประทาน 

 3.3 จุดสาํรวจท่ี...........ยนิูตท่ี.........ส่วนท่ี..............................( 1 ตัวอย่างมี 2 ยนิูต (หน่วย) 1 ยนิูตมี 2 

ส่วน ดังน้ัน 1 ตัวอย่างจะมี 4 ส่วน  ข้าวแต่ละส่วนให้แยกกันเป็นซอง ห้ามรวมกนั 

 3.4 ช่ือโครงการ...............................หรืออ่างฯ...........................สชป....................... 

 3.5 ช่างผู้สาํรวจ 

 3.6 วันท่ีเกบ็เก่ียวตวัอย่าง 

 

7. การรายงานข้อมูล   

 ส่ง รายงานข้อมลูท่ี    สถานีทดลองการใช้นํา้ชลประทานท่ี 3 (ห้วยบ้านยาง) 

                                              ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30280
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สวนการใชนํ้าชลประทาน /

พนกังานสาํรวจ

พนกังานประมวลผล
5 9 0

เบา = 1 ดาํ = 1 พอดี = 1 ไมมี = 1 = 4 ใช = 1 (1) = สมบรูณและจดัรูปทีด่นิแลว (4) = ไมสมบรูณ

ปานกลาง= 2 หวาน = 2 นอยเกนิไป = 2 มเีล็กนอย= 2 ไมใช = 2 (2) = สมบรูณและมคีนัคนูํ้าแลว

หนกั = 3 ขาวขึน้นํ้า = 3 มากเกนิไป = 3 ปานกลาง= 3 (3) = สมบรุณแตไมมจีดัรูปทีด่นิและไมมคีนัคนูํ้า

ปีเพาะปลูก

ขอความท ัง้หมดทีส่อบถามนี้ทางราชการจะเก็บไวเป็นความลบัและจะนําไปเผยแพรเฉพาะตวัเลขประมาณทางสถติเิทานัน้

สชป. โครงการ จงัหวดั อาํเภอ
ประเภท

การชลประทาน
Segment

No.
ตอจากตารางดานลาง

แปลง N P K

Tract
No.

Sample
No.

การใชปุ ยในแปลงทีด่นิตวัอยาง

ปรมิาณทีใ่ช
(กก.)

ผลผลติ
เฉลีย่ (กก./ไร)ที่ หรือชือ่การคา

(15) = (12)   (11)
ชือ่หวัหนาครวัเรอืน ลงชือ่
บานเลขที่ หมูที่ ชื่อหมูบาน วนัที่ เดือน พ.ศ.
ตาํบล อาํเภอ ลงชือ่
จงัหวดั เขตเกษตรเศรษฐกจิ วนัที่ เดือน พ.ศ.

สมัภาษณเกษตรกรผูถอืครองแปลงทีด่นิตวัอยางและแปลงอืน่ ๆ ทีป่ลูกขาวใน Tract
ใหกาเครือ่งหมาย ( / ) ในแปลงทีด่นิตวัอยาง

แปลงที่
พนัธุ
ที่
ปลูก

วธิี
การ
ปลูก

ได
รบั
นํ้า

โรค แมลง
เริม่ปลูก

เนื้อทีเ่พาะปลูกจากการสาํรวจ
เนื้อทีซ่ึง่ปลูกจรงิ เก็บเกีย่ว เนื้อทีเ่ก็บเกีย่ว

เดือน ไร  -  งาน  -  ตรว.

ผลผลติ
ท ัง้หมด
(กก.)

การ
ใช
ยา

การ
ใช
ปุ ย

Area Frame
วนั เดือน ไร  -  งาน  -  ตรว. ไร  -  งาน  -  ตรว. วนั

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

รหสั
ทีใ่ช

พนัธุทีป่ลูก วธิีการปลูก ไดรบันํ้า โรคและแมลง การใชปุ ยและยา ประเภทการชลประทาน รอบที่

มมีาก (1) (2) (3) (4)

สาํนกัอทุกวทิยาและบริหารนํ้า

แบบสํารวจผลผลติของข้าวต่อไร่ (แบบ 1)

จบ.1-26



ฝ่ายสถิติการใชน้ํ้าชลประทาน โทร. 0-2669-4229 ; e-mail : iwm_statistics@yahoo.com



สวนการใชน้ําชลประทาน ปี

ลงชือ่ พนกังานสาํรวจ

หมูที่ วนัที่ เดือน พ.ศ.

ตาํบล ลงชือ่ พนกังานประมวลผล

วนัที่ เดือน พ.ศ.

1 2 3 4

1. ตาํแหนงทีต่ ัง้แปลงทดสอบผลผลติ

1.1  จาํนวนกาวตามความยาวของขอบแปลงจากมมุเริม่ตน

1.2 จาํนวนกาวจากขอบแปลงเขาไปในแปลง

รหสั

ระยะต ัง้ตวั = 1 ระยะออกรวง = 3

2. การวดัและนบั (ทุกระยะการเจรญิเตบิโต) ระยะต ัง้ทอง = 2 ระยะเก็บเกีย่ว = 4

2.1 จาํนวนตนท ัง้หมด

2.2 จาํนวนตนต ัง้ทอง

2.3 จาํนวนตนออกรวง

2.4 ความสงูโดยเฉลีย่ (ซม.)

2.5 ระยะการเจรญิเตบิโต

3. ระยะออกรวง ตดัรวงนอก Unit Unit  ละ  10 รวง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1 ความยาวของรวงนอก Unit 1 (ซม.)

3.2 จาํนวนเมล็ดดี Unit 1

3.3 จาํนวนเมล็ดลีบ Unit 1

3.4 ความยาวของรวงนอก Unit 2 (ซม.)

3.5 จาํนวนเมล็ดดี Unit 2

3.6 จาํนวนเมล็ดลีบ Unit 2

4. ระยะเก็บเกีย่ว ตดัและนบัจาํนวนรวงและต ัง้แปลงเก็บเมล็ดตกหลนบนพ้ืนดนิใสถุงกระดาษ

4.1 จาํนวนรวงท ัง้หมด

สชป. โครงการ จงัหวดั อาํเภอ
ประเภท

การชลประทาน
SEGMENT

No.
TRACT

No.
SAMPLE

No.

ชือ่หวัหนาครวัเรือน

บานเลขที่ ชือ่หมูบาน

อาํเภอ

จงัหวดั เขตเกษตรเศรษฐกจิ

รอบที่

Unit 1 Unit 2

Unit 1 Unit 2

สวน 1 สวน 2 รวม สวน 1 สวน 2 รวม

รวม

Unit 1 Unit 2

สวน 1 สวน 2 รวม สวน 1 สวน 2 รวม

สาํนกัอทุกวทิยาและบริหารน้ํา
กรมชลประทาน

แบบสํารวจผลผลติของข้าวต่อไร่ (แบบ 2)

จบ.1-27
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