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1. กระทรวง :

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

###
2. กรม :
3. สาขาสถิตท
ิ างการ

กรมชลประทาน
11. เกษตรและประมง

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

เนือทีเพาะปลูกในเขตชลประทาน

รายการสถิตท
ิ างการ

จํานวนเนือทีเพาะปลูกในเขตชลประทาน จําแนกราย
โครงการชลประทาน จังหวัด ภาค

ื
ชอรายการสถิ
ติ
ทางการ
ภาษาอ ังกฤษ (ถ้ามี)
สถานะความเป็นต ัวชวี ัด SDGs

0 - ไม่เป็ นตัวชวัี ด SDGs 1 - เป็ นตัวชวัี ด SDGs

สถานะความเป็นต ัวชวี ัดสถาบ ัน IMD

0 - ไม่เป็ นตัวชวัี ดสถาบัน IMD 1 - เป็ นตัวชวัี ดสถาบัน IMD

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

ตัวเลข
4. ล ักษณะข้อมูลสถิตท
ิ างการ
4.1 กรณีเป็นข้อความ ระบุเอกสาร / กฏหมาย / นโยบาย ฯลฯ ทีสน ับสนุนสถิตท
ิ างการ

5. การจ ัดจําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ
ื
ชอภาษาอ
ังกฤษของ
การจ ัดจําแนกข้อมูล
สถิตท
ิ างการ (ถ้ามี)
ื
6. ชอตารางข้
อมูลสถิตท
ิ างการ :
1. จํานวนเนือทีเพาะปลูกในเขตชลประทาน จําแนกรายโครงการชลประทาน
2.
3.
4.
5.
6.
7. ระด ับการนําเสนอ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ประเทศ
1 ภาค
1 จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เขตการปกครอง
1 อืนๆ
(ระบุ) โครงการชลประทาน
8. ความถีในการเผยแพร่ขอ
้ มูล (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ั
ั ดาห์
รายชวโมง
รายวัน
1 รายสป
รายเดือน
รายไตรมาส 1 ราย 6 เดือน
รายปี
ราย 2 ปี
ราย 3 ปี
ราย 5 ปี
ราย 10 ปี
อืนๆ
(ระบุ)
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9. หน่วยน ับ (Unit of Measure ไร่
10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ิ ชอ)
ื มพ์จํานวนพืนทีบริหารจัดการนํ าในเขตชลประทาน
1 เอกสาร/รายงาน/ส
(ระบุงพิ
1 เว็บไซต์/URL ทีเข ้าถึ(ระบุ
งข ้อมูURL)
ลได ้โดยตรง
http://wuse.rid.go.th/
อืนๆ
(ระบุ)
11. ภาษาทีใชใ้ นการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ไทย
อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ
โครงการชลประทาน (Irrigation Project) หมายถึง กิจการชลประทานภายใน
พืนทีเพาะปลูกทีติดต่อกันเป็ นผืนใหญ่ โดยปกติมเี นือทีไม่ตํากว่า 1,000 ไร่
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ หมายถึง งานชลประทานอเนกประสงค์ทสามารถ
ี
ก่อให ้เกิดประโยชน์ทางด ้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การ
อุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังนํ า การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุป
์ ระมงนํ า
จืด แหล่งท่องเทียวพักผ่อนหย่อนใจ และอืนๆ ในแต่ละโครงการมีงานก่อสร ้างหลาย
่ เขือนเก็บกักนํ า เขือนหรือฝายทดนํ า การสูบนํ า ระบบสง่ นํ า ระบบระบายนํ า
ประเภท เชน
ระบบชลประทานในแปลงนา ถ ้าเป็ นการก่อสร ้างประเภทเขือนเก็บกักนํ า สามารถเก็บกัก
นํ าได ้มากว่า 100 ล ้านลูกบาศก์เมตร หรือมีพนที
ื อ่างเก็บนํ าตังแต่ 15 ตารางกิโลเมตร
หรือมีพนที
ื ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานทีมีขนาดเล็กกว่า
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ โดยต ้องเป็ นโครงการทีมีการจัดทํารายงานความ
เหมาะสมแล ้ว มีปริมาตรเก็บกักนํ า น ้อยกว่า 100 ล ้านลูกบาศก์เมตร มีพนที
ื เก็บกักนํ า
ึ
น ้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพนที
ื ชลประทาน
น ้อยกว่า 80,000 ไร่ ซงจะเป็
น
โครงการชลประทานประเภทป้องก ันอุทกภ ัย (Flood Control Project)
หมายถึง โครงการชลประทานทีก่อให ้เกิดประโยชน์แก่การเพาะปลูกด ้วยการป้ องกันมิให ้
นํ าธรรมชาติไหลเข ้าไปท่วมพืนทีเพาะปลูก
โครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บนํา (Tank Irrigation Project) หมายถึง
โครงการชลประทานทีก่อให ้เกิดประโยชน์แก่การเพาะปลูกด ้วยการสร ้างอ่างเก็บนํ า และ
้
ขุดคลองสง่ นํ าหรือสูบนํ าจากอ่างเก็บนํ านัน สง่ ไปใชในพื
นทีทีเพาะปลูก
พืนทีโครงการ หมายถึง พืนทีทังหมดทีอยูภ
่ ายในเขตโครงการชลประทาน ซงึ
ประกอบด ้วยพืนทีบริเวณทีสามารถสง่ นํ าไปให ้เพาะปลูกได ้ รวมกับพืนทีบริเวณทีไม่ได ้
รับนํ าจากการชลประทาน
พืนทีชลประทาน หมายถึง พืนทีภายในเขตโครงการชลประทาน สว่ นทีได ้รับนํ าจาก
้ นประโยชน์เพือการเพาะปลูกได ้ โดยทัวไป
ระบบสง่ นํ าต่างๆ และสามารถนํ านํ าไปใชเป็
พืนทีชลประทานจะมีจํานวนน ้อยกว่าพืนทีทังหมดของโครงการ และพืนทีชลประทานนีจะ
้
เป็ นพืนทีใชในการวางโครงการ
และเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีเกียวข ้องกับจํานวนนํ าที
ประเภทการชลประทาน แบ่งเป็น 4 ประเภท โดยสรุปด ังนี
1. ประเภทที 1 พืนทีชลประทานทีได ้รับนํ าชลประทานสมบูรณ์และมีการจัดรูป
ทีดินแล ้ว
2. ประเภทที 2 พืนทีชลประทานทีได ้รับนํ าชลประทานสมบูรณ์และมีคน
ั คูนําแล ้ว
3. ประเภทที 3 พืนทีชลประทานทีได ้รับนํ าชลประทานสมบูรณ์ แต่ไม่มก
ี ารจัดรูป
ทีดินและไม่มค
ี น
ั คูนํา
4. ประเภทที 4 พืนทีชลประทานเพือป้ องกันอุทกภัย ป้ องกันนํ าเค็มหรือพืนที
ึ
ชลประทานอืนๆ ซงได
้รับนํ าไม่สมบูรณ์
ึ
ในเขตชลประทาน หมายถึง พืนทีปลูกในเขตโครงการชลประทานซงอยู
ใ่ นความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
ึ
ั
นอกเขตชลประทาน หมายถึง พืนทีปลูกนอกเขตโครงการชลประทาน ซงอาศ
ย
ั เครืองสูบนํ าหรืออยูใ่ นเขตสูบนํ าด ้วย
แหล่งนํ าธรรมชาติเป็ นสว่ นใหญ่ หรืออาจอาศย
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นิยามด้านพืช
ึ
ปี เพาะปลูก หมายถึง ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมการผลิตพืชในแต่ละปี ซงจะ
เริมการผลิตใน ฤดูฝน โดยกําหนดระหว่างวันที 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายนของปี
่ ปี เพาะปลูก 2554/2555 สําหรับข ้าวนาปี หมายถึง
ถัดไป นิยามของปี เพาะปลูก เชน
ข ้าวนาปี ปี 2554 สว่ นข ้าวนาปรัง หมายถึง ข ้าวนาปรัง ปี 2555
่ งเวลาการเก็บข้อมูลฤดูฝน คือระหว่างวันที 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม
ชว
สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส หมายถึง พืช
ทีเพาะปลูกอยูใ่ นระหว่างวันที 16 มิถน
ุ ายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ ปี ถด
ั ไป
่ งเวลาการเก็บข้อมูลฤดูแล้ง คือระหว่างวันที 1 พฤศจิกายนถึง 30 เมษายน
ชว
ของปี ถด
ั ไป สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
ข้าว หมายถึง ข ้าวเจ ้าและข ้าวเหนียวทีเกษตรกรเพาะปลูกในรอบปี เพาะปลูก
ข้าวนาปี หมายถึง ข ้าวทีเพาะปลูกในฤดูฝนระหว่างวันที 1 พฤษภาคม ถึง 31
ตุลาคมสําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
หมายถึง ข ้าวทีเพาะปลูกอยูใ่ นระหว่างวันที 16 มิถน
ุ ายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ ปี ถด
ั ไป โดย
ไม่คํานึงถึงว่าจะเก็บเกียวเมือใด
กรณีทมี
ี การเก็บเกียวข ้าวนาปี แล ้ว และมีการปลูกซําในพืนทีเดิม แต่ยังอยูใ่ นชว่ งเวลา
ตามคํานิยามของข ้าวนาปี ข ้างต ้น ให ้แยกรายงานข ้อมูลเป็ น นาปี ตอ
่ เนือง (นาปี 2)
ข้าวนาปร ัง หมายถึง ข ้าวทีเพาะปลูกอยูใ่ นฤดูแล ้งหรือนอกฤดูฝนระหว่างวันที 1
พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปี ถด
ั ไป สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส หมายถึง ข ้าวทีเพาะปลูกอยูใ่ นระหว่างวันที 1 มีนาคม ถึง 15
มิถน
ุ ายน โดยไม่คํานึงถึงว่าจะเก็บเกียวเมือใด
กรณีทมี
ี การเก็บเกียวข ้าวนาปรังแล ้ว และมีการปลูกซําในพืนทีเดิม แต่ยังอยูใ่ น
ชว่ งเวลาตามคํานิยามของข ้าวนาปรังข ้างต ้น ให ้แยกรายงานข ้อมูลเป็ นนาปรังครังที 2
ั 3-4 เดือน ได ้แก่ ถัว
พืชไร่ หมายถึง เฉพาะพืชไร่ทปลู
ี กและเก็บเกียวในระยะสน
ั ว์ มันเทศ
ลิสง ถัวเหลือง ถัวเขียว ยาสูบ แตงโม ข ้าวโพดหวาน ข ้าวโพดเลียงสต
แตงไทย งา มันแกว เผือก ข ้าวฟ่ าง แห ้วจีน ฯลฯ พืชไร่ทอายุ
ี
ยาวกว่านีไม่นับรวมเป็ นพืช
ึ
ั ปะรด
ไร่ ซงได
้แก่ อ ้อย มันสําปะหลัง และสบ
พืชผ ัก หมายถึงผักต่างๆ ได ้แก่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ แตงกวา
แตงร ้าน ถัวฝั กยาว พริก มะเขือ ฟั กแฟง ฟั กทอง บวบ คะน ้า ผักกาดหัว กวางตุ ้ง ผักบุ ้ง
ั
ผักช ี ข ้าวโพดฝั กอ่อน หน่อไม ้ฝรัง มะเขือเทศ มันฝรัง ฯลฯ ผักต่างๆ เป็ นพืชอายุสน
ประมาณ 2-3 เดือน
ึ เฉพาะท ้องที จึงแยกการ
อ้อย เป็ นพืชไร่ทส
ี ําคัญและมีอายุยาวนานกว่าพืชไร่ ซงมี
เก็บข ้อมูลทังนีเพือให ้สอดคล ้องกันกับตัวเลขสากล
่ ขนุน องุน
้ างๆ กล ้วย เงาะ ทุเรียน มังคุด
ไม้ผล ได ้แก่ไม ้ผลทุกชนิด เชน
่ สมต่
ลินจี ลําไย มะม่วง ฯลฯ
ไม้ยน
ื ต้น ได ้แก่ ปาล์ม ยางพารา กาแฟ พริกไทย กระถิน ยูคาลิปตัส สน อินทนิล
แค กระถินณรงค์ ตะแบก ฯลฯ
้ ยงปลานํ าจืดแต่ละชนิด มีหน่วยวัดเป็ นไร่
บ่อปลา หมายถึง พืนทีผิวนํ าทีใชเลี
้ ตามคุ
บ่
อ
กุ
ง
้
หมายถึ
ง
พื
นที
ผิ
ว
นํ
าทั
งหมดของบ่
อเลี
กบ่อทีใชกในเลี
ยงกุ
้งภายในฟาร์
เนือทีเพาะปลูก หมายถึง ขนาดเนือทีดินที
ทํายงทุ
การเพาะปลู
้มรวมของพื
ชทีม
กําหนดในรอบปี เพาะปลูก ทังนีไม่รวมเนือทีทีไม่สามารถเพาะปลูกได ้ในบริเวณเดียวกัน
ขนาดตังแต่ 25 ตารางวาขึนไป หรือหลายบริเวณรวมกันตังแต่ 50 ตารางวาขึนไป
เนือทีเก็บเกียว หมายถึง เนือทีทีสามารถเก็บเกียวผลผลิตได ้ แต่ไม่รวมเนือทีที
ปล่อยทิงผลผลิตไว ้ด ้วยสาเหตุใดก็ตาม
ี หายสนเช
ิ
เนือทีเสย
งิ หมายถึง เนือทีเพาะปลูกทีไม่สามารถเก็บเกียวผลผลิตได ้
ี หายในบริเวณ
หรือได ้ผลผลิตไม่เกินร ้อยละ 15 ของผลผลิตทีเคยได ้รับในปี ปกติ โดยเสย
เดียวกันขนาดตังแต่ 25 ตารางวาขึนไป หรือหลายบริเวณรวมกันตังแต่ 50 ตารางวาขึนไป
ผลผลิตต่อไร่ หมายถึง ผลผลิตต่อเนือทีเก็บเกียว
การรายงานข้อมูลสะสม หมายถึง การรายงานข ้อมูลเนือทีปลูก เนือทีเก็บเกียว
ี หายของพืชแต่ละชนิดทีเกิดขึนในแต่ละงวดทบต ้น ตังแต่การรายงานเนือทีปลูก
เนือทีเสย

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
13. วิธก
ี ารคํานวณ (ถ ้ามี)

14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ 2530
างการ
15. รูปแบบการจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
.doc .docx 1 .xls .xlsx
.csv
.pdf
.txt
อืนๆ
(ระบุ)
16. ประเภทฐานข้อมูลทีจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
Oracle
DB2
Ms SQL
อืนๆ
(ระบุ)
17. หน่วยงานร ับผิดชอบผลิต/จ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานกรมชลประทาน
*** ไม่ต ้องกรอก
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานักบริหารจัดการนํ าและอุทกวิทยา
กลุม
่ /ฝ่ าย : ฝ่ ายสถิตก
ิ ารใชนํ้ าชลประทาน สว่ นการใชนํ้ าชลประทาน
ื ้รับผิดชอบ
ชอผู
นางสาววราลักษณ์ งามสมจิตร
ตําแหน่ง : หัวหน ้าฝ่ ายสถิตก
ิ ารใชนํ้ าชลประทาน
ั ท์ : 0 2669 4229
โทรศพ
E-mail Address :
18. แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
โครงการชลประทาน/โครงการส
ง่ นํ าและบํารุงรักษา
18.1
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
สําอ
รวจ
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
มูล

กรมชลประทาน
ระบุ (อืนๆ

พืนทีชลประทานโครงการ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

ั มูดาห์
รายสอป
ความถีในการเก็บรวบรวมข้
ล

ระบุ (อืนๆ

18.2
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

ความถีในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

18.3
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี
ความถีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
19. หมายเหตุ

ระบุ (อืนๆ

