
1 Household A4

ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

hhid รหัสครวัเรือน ระบุรหัสครัวเรือนกลุมตัวอยาง

ahb1 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนมีการลงทุนทําเกษตรกรรม 1- มี

หรือเปนเจาของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตรบางหรือไม 3- ไมมี (ขามไปถามหมวดถัดไป)

ahb1a ปจจุบัน มีขาวอยูในยุงฉาง คิดเปนจํานวนเทาไหร ระบุจํานวนขาวที่อยูในยุงฉาง

ahb1b โปรดระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb1aton2kg ขาวในยุงฉาง (กิโลกรัม) ระบุจํานวนขาวในยุงฉาง(กก.) ahb1aton2kg = (ahb1a*1000 เม่ือ ahb1b = 3) + (ahb1a เม่ือ ahb1b = 1)

ahb2a1 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุชื่อเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b1 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba1 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca1 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb1 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc1 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c1 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c1 = (ahb2ca1*1600)+(ahb2cb1*400)+(ahb2cc1*4)

ahb2d1m1 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y1 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m1 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y1 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e1 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea1 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb1 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg1 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg1 = (ahb2e1*1000 เม่ือ ahb2ea1 = 3) + (ahb2e1 เม่ือ ahb2ea1 = 1)

ahb2f1 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa1 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg1 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg1 = (ahb2f1*1000 เม่ือ ahb2fa1 = 3) + (ahb2f เม่ือ ahb2fa1 = 1)

ahb2g1 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h1 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost1 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost1 = (ahb2g1*ahb2h1 เม่ือ ahb2g1 > 0) + (ahb2h1 เม่ือ ahb2g1 ≤ 0) + (ahb2h1 เม่ือ ahb2g1 > 0 และ ahb2h1 < 0)

ahb2ia1 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib1 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja1 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb1 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc1 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd1 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka1 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb1 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc1 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l1 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma1 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb1 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc1 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na1 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb1 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc1 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a2 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุช่ือเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b2 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด



2 Household A4

ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba2 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca2 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb2 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc2 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c2 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c2 = (ahb2ca2*1600)+(ahb2cb2*400)+(ahb2cc2*4)

ahb2d1m2 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y2 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m2 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y2 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e2 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea2 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb2 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg2 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg2 = (ahb2e2*1000 เม่ือ ahb2ea2 = 3) + (ahb2e2 เม่ือ ahb2ea2 = 1)

ahb2f2 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa2 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg2 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg2 = (ahb2f2*1000 เม่ือ ahb2fa2 = 3) + (ahb2f2 เม่ือ ahb2fa2 = 1)

ahb2g2 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h2 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost2 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost2 = (ahb2g2*ahb2h2 เม่ือ ahb2g2 > 0) + (ahb2h2 เม่ือ ahb2g2 ≤ 0) + (ahb2h2 เม่ือ ahb2g2 > 0 และ ahb2h2 < 0)

ahb2ia2 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib2 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja2 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb2 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc2 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd2 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka2 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb2 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc2 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l2 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma2 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb2 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc2 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na2 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb2 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc2 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a3 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุชื่อเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b3 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba3 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca3 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb3 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc3 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c3 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c3 = (ahb2ca3*1600)+(ahb2cb3*400)+(ahb2cc3*4)

ahb2d1m3 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y3 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m3 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y3 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว



3 Household A4

ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

ahb2e3 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea3 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb3 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg3 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg3 = (ahb2e3*1000 เม่ือ ahb2ea3 = 3) + (ahb2e3 เม่ือ ahb2ea3 = 1)

ahb2f3 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย fer_cost3 = (ahb2g3*ahb2h3 เม่ือ ahb2g3 > 0) + (ahb2h3 เม่ือ ahb2g3 ≤ 0) + (ahb2h3 เม่ือ ahb2g3 > 0 และ ahb2h3 < 0)

ahb2fa3 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg3 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg3 = (ahb2f3*1000 เม่ือ ahb2fa3 = 3) + (ahb2f3 เม่ือ ahb2fa3 = 1)

ahb2g3 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h3 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost3 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด

ahb2ia3 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib3 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja3 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb3 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc3 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd3 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka3 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb3 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc3 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l3 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma3 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb3 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc3 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na3 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb3 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc3 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a4 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุช่ือเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b4 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba4 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca4 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb4 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc4 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c4 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c4 = (ahb2ca4*1600)+(ahb2cb4*400)+(ahb2cc4*4)

ahb2d1m4 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y4 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m4 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y4 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e4 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea4 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb4 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg4 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg4 = (ahb2e4*1000 เม่ือ ahb2ea4 = 3) + (ahb2e4 เม่ือ ahb2ea4 = 1)

ahb2f4 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa4 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg4 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg4 = (ahb2f4*1000 เม่ือ ahb2fa4 = 3) + (ahb2f4 เม่ือ ahb2fa4 = 1)

ahb2g4 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h4 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost4 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost4 = (ahb2g4*ahb2h4 เม่ือ ahb2g4 > 0) + (ahb2h4 เม่ือ ahb2g4 ≤ 0) + (ahb2h4 เม่ือ ahb2g4 > 0 และ ahb2h4 < 0)

ahb2ia4 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib4 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja4 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb4 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc4 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา



4 Household A4

ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

ahb2jd4 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka4 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb4 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc4 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l4 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma4 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb4 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc4 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na4 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb4 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc4 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a5 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุชื่อเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b5 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba5 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca5 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb5 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc5 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c5 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c5 = (ahb2ca5*1600)+(ahb2cb5*400)+(ahb2cc5*4)

ahb2d1m5 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y5 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m5 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y5 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e5 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea5 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb5 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg5 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg5 = (ahb2e5*1000 เม่ือ ahb2ea5 = 3) + (ahb2e5 เม่ือ ahb2ea5 = 1)

ahb2f5 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa5 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg5 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg5 = (ahb2f5*1000 เม่ือ ahb2fa5 = 3) + (ahb2f5 เม่ือ ahb2fa5 = 1)

ahb2g5 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h5 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost5 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost5 = (ahb2g5*ahb2h5 เม่ือ ahb2g5 > 0) + (ahb2h5 เม่ือ ahb2g5 ≤ 0) + (ahb2h5 เม่ือ ahb2g5 > 0 และ ahb2h5 < 0)

ahb2ia5 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib5 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja5 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb5 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc5 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd5 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka5 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb5 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc5 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l5 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma5 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb5 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc5 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na5 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb5 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc5 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a6 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุชื่อเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b6 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก



5 Household A4

ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba6 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca6 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb6 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc6 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c6 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c6 = (ahb2ca6*1600)+(ahb2cb6*400)+(ahb2cc6*4)

ahb2d1m6 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y6 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m6 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y6 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e6 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea6 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb6 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg6 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg6 = (ahb2e6*1000 เม่ือ ahb2ea6 = 3) + (ahb2e6 เม่ือ ahb2ea6 = 1)

ahb2f6 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa6 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg6 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg6 = (ahb2f6*1000 เม่ือ ahb2fa6 = 3) + (ahb2f6 เม่ือ ahb2fa6 = 1)

ahb2g6 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h6 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost6 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost6 = (ahb2g6*ahb2h6 เม่ือ ahb2g6 > 0) + (ahb2h6 เม่ือ ahb2g6 ≤ 0) + (ahb2h6 เม่ือ ahb2g6 > 0 และ ahb2h6 < 0)

ahb2ia6 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib6 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja6 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb6 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc6 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd6 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka6 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb6 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc6 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l6 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma6 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb6 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc6 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na6 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb6 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc6 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a7 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุช่ือเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b7 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba7 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca7 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb7 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc7 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c7 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c7 = (ahb2ca7*1600)+(ahb2cb7*400)+(ahb2cc7*4)

ahb2d1m7 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก



6 Household A4

ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

ahb2d1y7 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m7 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y7 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e7 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea7 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb7 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg7 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg7 = (ahb2e7*1000 เม่ือ ahb2ea7 = 3) + (ahb2e7 เม่ือ ahb2ea7 = 1)

ahb2f7 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa7 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg7 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg7 = (ahb2f7*1000 เม่ือ ahb2fa7 = 3) + (ahb2f7 เม่ือ ahb2fa7 = 1)

ahb2g7 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h7 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost7 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost7 = (ahb2g7*ahb2h7 เม่ือ ahb2g7 > 0) + (ahb2h7 เม่ือ ahb2g7 ≤ 0) + (ahb2h7 เม่ือ ahb2g7 > 0 และ ahb2h7 < 0)

ahb2ia7 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib7 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja7 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb7 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc7 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd7 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka7 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb7 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc7 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l7 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma7 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb7 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc7 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na7 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb7 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc7 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a8 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุช่ือเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b8 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba8 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca8 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb8 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc8 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c8 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c8 = (ahb2ca8*1600)+(ahb2cb8*400)+(ahb2cc8*4)

ahb2d1m8 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y8 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m8 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y8 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e8 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea8 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb8 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg8 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg8 = (ahb2e8*1000 เม่ือ ahb2ea8 = 3) + (ahb2e8 เม่ือ ahb2ea8 = 1)

ahb2f8 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa8 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg8 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg8 = (ahb2f8*1000 เม่ือ ahb2fa8 = 3) + (ahb2f8 เม่ือ ahb2fa8 = 1)

ahb2g8 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h8 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost8 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost8 = (ahb2g8*ahb2h8 เม่ือ ahb2g8 > 0) + (ahb2h8 เม่ือ ahb2g8 ≤ 0) + (ahb2h8 เม่ือ ahb2g8 > 0 และ ahb2h8 < 0)

ahb2ia8 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib8 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ
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ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

ahb2ja8 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb8 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc8 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd8 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka8 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb8 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc8 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l8 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma8 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb8 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc8 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na8 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb8 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc8 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a9 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุชื่อเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b9 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba9 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca9 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb9 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc9 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c9 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c9 = (ahb2ca9*1600)+(ahb2cb9*400)+(ahb2cc9*4)

ahb2d1m9 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y9 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m9 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y9 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e9 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea9 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb9 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg9 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg9 = (ahb2e9*1000 เม่ือ ahb2ea9 = 3) + (ahb2e9 เม่ือ ahb2ea9 = 1)

ahb2f9 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa9 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg9 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg9 = (ahb2f9*1000 เม่ือ ahb2fa9 = 3) + (ahb2f9 เม่ือ ahb2fa9 = 1)

ahb2g9 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h9 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost9 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost9 = (ahb2g9*ahb2h9 เม่ือ ahb2g9 > 0) + (ahb2h9 เม่ือ ahb2g9 ≤ 0) + (ahb2h9 เม่ือ ahb2g9 > 0 และ ahb2h9 < 0)

ahb2ia9 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib9 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja9 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb9 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc9 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd9 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka9 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb9 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc9 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l9 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma9 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb9 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc9 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na9 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb9 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc9 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a10 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุชื่อเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b10 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว



8 Household A4

ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba10 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca10 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb10 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc10 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c10 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c10 = (ahb2ca10*1600)+(ahb2cb10*400)+(ahb2cc10*4)

ahb2d1m10 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y10 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m10 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y10 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e10 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea10 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb10 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg10 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg10 = (ahb2e10*1000 เม่ือ ahb2ea10 = 3) + (ahb2e10 เม่ือ ahb2ea10 = 1)

ahb2f10 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa10 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg10 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg10 = (ahb2f10*1000 เม่ือ ahb2fa10 = 3) + (ahb2f10 เม่ือ ahb2fa10 = 1)

ahb2g10 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h10 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost10 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost10 = (ahb2g10*ahb2h10 เม่ือ ahb2g10 > 0) + (ahb2h10 เม่ือ ahb2g10 ≤ 0) + (ahb2h10 เม่ือ ahb2g10 > 0 และ ahb2h10 < 0)

ahb2ia10 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib10 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja10 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb10 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc10 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd10 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka10 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb10 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc10 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l10 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma10 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb10 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc10 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na10 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb10 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc10 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a11 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุชื่อเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b11 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba11 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca11 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb11 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน
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ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

ahb2cc11 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c11 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c11 = (ahb2ca11*1600)+(ahb2cb11*400)+(ahb2cc11*4)

ahb2d1m11 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y11 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m11 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y11 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e11 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea11 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb11 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg11 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg11 = (ahb2e11*1000 เม่ือ ahb2ea11 = 3) + (ahb2e11 เม่ือ ahb2ea11 = 1)

ahb2f11 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa11 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg11 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg11 = (ahb2f11*1000 เม่ือ ahb2fa11 = 3) + (ahb2f11 เม่ือ ahb2fa11 = 1)

ahb2g11 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช

ahb2h11 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost11 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost11 = (ahb2g11*ahb2h11 เม่ือ ahb2g11 > 0) + (ahb2h11 เม่ือ ahb2g11 ≤ 0) + (ahb2h11 เม่ือ ahb2g11 > 0 และ ahb2h11 < 0)

ahb2ia11 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib11 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja11 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb11 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc11 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd11 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka11 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb11 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc11 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l11 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma11 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb11 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc11 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na11 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb11 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc11 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb2a12 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครัวเรือนทําเกษตรกรรมอะไรบาง ระบุชื่อเกษตรกรรมที่ทํา

(ระบุชื่อพืชท่ีทําการเกษตรกรรมโดยละเอียด)

ahb2b12 ระบุประเภทเกษตรกรรม 1- ทํานาปขาวเหนียว

3- ทํานาปขาวหอมมะลิ

5-ทํานาปขาวชัยนาท

7-ทํานาปขาวพิษณุโลก

9- ทํานาปรังขาวเหนียว

11- ทํานาปรังขาวชัยนาท

13-ทํานาปรังขาวพิษณุโลก

15- ทําไรขาวโพด

17- ทําไรออย

19- ทําไรมันสําปะหลัง

21- สวนผลไม

23- ปลกูผัก

25- ปลกูยางพารา

27-ปลกูยูคาลิปตัส

29- อื่นๆ 

ahb2ba12 ทําบนที่ดินแปลงใดบาง (รหัสท่ีดิน) ระบุรหัสท่ีดิน

ahb2ca12 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ไร ระบุจํานวนไร

ahb2cb12 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่งาน ระบุจํานวนงาน

ahb2cc12 ใชเนื้อที่ทั้งหมด กี่ตร.วา ระบุจํานวนตร.วา

ahb2c12 ขนาดของท่ีดิน (ตารางเมตร) ระบุจํานวนตร.เมตร ahb2c12 = (ahb2ca12*1600)+(ahb2cb12*400)+(ahb2cc12*4)

ahb2d1m12 เร่ิมปลูกเดือน ระบุเดือนที่เริ่มปลูก

ahb2d1y12 เร่ิมปลูกป ระบุปที่เร่ิมปลูก

ahb2d2m12 เก็บเกี่ยวเดือน ระบุเดือนที่เก็บเกี่ยว

ahb2d2y12 เก็บเกี่ยวป ระบุปที่เก็บเกี่ยว

ahb2e12 ไดผลผลิตตอรอบ ระบุผลผลิตตอรอบ

ahb2ea12 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2eb12 คิดเปนมูลคากี่บาท ระบุมูลคา

ahb2eton2kg12 ผลผลิตตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2eton2kg12 = (ahb2e12*1000 เม่ือ ahb2ea12 = 3) + (ahb2e12 เม่ือ ahb2ea12 = 1)

ahb2f12 ไดนําผลผลิตไปจําหนาย ระบุจํานวนผลผลิตท่ีนําไปจําหนาย

ahb2fa12 ระบุหนวยผลผลิต 1- กิโลกรัม

3- ตัน

ahb2fton2kg12 ผลผลิตที่จําหนายไปตอรอบ (กิโลกรัม) ระบุผลผลิตตอรอบหนวยเปนกิโลกรัม ahb2fton2kg12 = (ahb2f12*1000 เม่ือ ahb2fa12 = 3) + (ahb2f12 เม่ือ ahb2fa12 = 1)

ahb2g12 ใชปุยกี่กระสอบ ระบุจํานวนปุยที่ใช
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ตัวแปร คาํอธิบาย คาของตัวแปร ตวัแปรท่ีสรางเพิ่มเตมิ

ahb2h12 ราคากระสอบละ ระบุราคาปุยตอกระสอบ

fer_cost12 ตนทุนปุยทั้งหมด ระบุตนุนปุยทั้งหมด fer_cost12 = (ahb2g12*ahb2h12 เม่ือ ahb2g12 > 0) + (ahb2h12 เม่ือ ahb2g12 ≤ 0) + (ahb2h12 เม่ือ ahb2g12 > 0 และ ahb2h12 < 0)

ahb2ia12 คาตอบแทนคนงานเปนเงนิ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนเงิน

ahb2ib12 คาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ ระบุคาตอบแทนคนงานเปนส่ิงของ

ahb2ja12 คาวัตถุดิบฆาแมลง ระบุคาวัตถุดิบคาแมลง

ahb2jb12 คาวัตถุดิบฆาหญา ระบุคาวัตถุดิบฆาหญา

ahb2jc12 คาวัตถุดิบฆาเช้ือรา ระบุคาวัตถุดิบฆาเช้ือรา

ahb2jd12 คาวัตถุดิบขาวปลูก ระบุคาวัตถุดิบขาวปลูก

ahb2ka12 คาสาธารณูปโภคสูบน้ํา ระบุคาสูบน้ํา

ahb2kb12 คาสาธารณูปโภคน้ํามันรถไถ ระบุคาน้ํามันรถไถ

ahb2kc12 คาสาธารณูปโภคน้ํามันขนขาว ระบุคาน้ํามันขนขาว

ahb2l12 คาจางขนสงขาวและขนปุย ระบุคาจางขนสงขาวและขนปุย

ahb2ma12 คาเชาเครื่องจักรไถ ระบุคาเชาเครื่องจักรไถ

ahb2mb12 คาเชาเครื่องจักรปน ระบุคาเชาเครื่องจักรปน

ahb2mc12 คาเชาเครื่องจักรเกี่ยว ระบุคาเชาเครื่องจักรเกี่ยว

ahb2na12 คาใชจายอื่นๆ นวด ระบุคาใชจายอื่นๆ นวด

ahb2nb12 คาใชจายอื่นๆ ฟด ระบุคาใชจายอื่นๆ ฟด

ahb2nc12 คาใชจายอื่นๆ ระบุคาใชจายอื่นๆ

ahb3 บันทึกผูสัมภาษณ ระบุบันทึกผูสมัภาษณ

note บันทึกของผูจัดการของขอมูล ระบุบันทึกของผูจัดการของขอมูล


