
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู�ถือครองทําการเกษตร 
ท้ังประเทศ       5,911,567  ราย 

กลาง  847,163 ราย (14.3%) 
เหนือ 1,298,468 ราย (22.0%) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,744,457 ราย (46.4%) 
ใต' 1,021,479 ราย (17.3%) 

เน้ือที่ถือครองทําการเกษตร  
ท้ังประเทศ       116,623,664 ไร)  

กลาง  19,604,285 ไร) (16.8%) 
เหนือ 27,510,482 ไร) (23.6%) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 54,607,508 ไร) (46.8%) 
ใต' 14,901,389 ไร) (12.8%) 

เน้ือที่ถือครองเฉลี่ย 
ท้ังประเทศ       19.7 ไร) 

กลาง  23.1 ไร) 
เหนือ 21.2 ไร) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 19.9 ไร) 
ใต' 14.6 ไร) 

ลักษณะการทําเกษตร1/ (จํานวนผู�ถือครอง) 
เพาะปลูกพืช 5,701,260 ราย (96.4%) 
เลี้ยงปศุสัตว/ 1,231,157 ราย (20.8%) 
เพาะเลี้ยงสัตว/นํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 233,368 ราย ( 3.9%) 
ทํานาเกลือสมุทร 767 ราย ( 0.0%)* 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผู�ถือครองทําการเกษตร 

ท้ังประเทศ 19,678,956 ราย 
กลาง 2,706,595 ราย (13.8%) 
เหนือ 4,274,198 ราย (21.7%) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9,350,919 ราย (47.5%) 
ใต' 3,347,244 ราย (17.0%) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผู�ถือครองทําการเกษตร อายุ 10 ป*ขึ้นไป 
ท้ังประเทศ 18,202,114 ราย 

กลาง 2,517,427 ราย (13.8%) 
เหนือ 3,929,062 ราย (21.6%) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8,675,887 ราย (47.7%) 
ใต' 3,079,738 ราย (16.9%) 

สรุปประเด็นเด0น 

การทําเกษตร 

1/ 
ลักษณะการทําเกษตร  ตอบได'มากกว)า 1 ประเภท 

หมายเหตุ : * น'อยกว)า 0.1 
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การศึกษาผู�ถือครองทําการเกษตร 
รวมท้ังสิ้น 5,905,714 ราย 

ปริญญาตรหีรือสูงกว)า 148,844 ราย ( 2.5%) 
ปวช./ปวส./ฝ?กหัดครู (รวมอนุปรญิญาทุกสาขา) 155,273 ราย ( 2.6%) 
มัธยมศึกษา 967,782 ราย (16.4%) 
ประถมศึกษา 3,826,652 ราย (64.8%) 
ต่ํากว)าประถมศึกษา 600,869 ราย (10.2%) 
การศึกษาอ่ืน 10,238 ราย ( 0.2%) 
ไม)มีการศึกษา 196,056 ราย ( 3.3%) 

ลูกจ�างทํางานเกษตร   
จํานวนลูกจ'างประจําท้ังสิ้น 1,161,182 ราย 

คนไทย 1,016,903 ราย (87.6%) 
คนต)างด'าว 144,279 ราย (12.4%) 

   

   

รายได�จากผลผลิตทางการเกษตร 
รวมท้ังส้ิน 5,905,714 ราย 

100,001 บาทข้ึนไป 1,661,953 ราย (28.1%) 
50,001 – 100,000 บาท 1,646,749 ราย (27.9%) 
20,001 – 50,000 บาท 1,394,946 ราย (23.6%) 
10,001 – 20,000 บาท 561,533 ราย ( 9.5%) 
ต่ํากว)า 10,000 บาท 479,670 ราย ( 8.2%) 
ยังไม)มีผลผลิตจากการเกษตร 160,863 ราย ( 2.7%) 

แหล0งที่มาของรายได�   

รวมท้ังสิ้น 5,905,714 ราย 
จากการเกษตรอย)างเดยีว 2,804,334 ราย (47.5%) 
จากการเกษตรและจากแหล)งอ่ืน 3,101,380 ราย (52.5%) 

ส)วนใหญ)จากผลผลิตทางการเกษตร 1,709,972 ราย (28.9%) 
ส)วนใหญ)จากการรับจ'างทํางานเกษตร 228,840 ราย ( 3.9%) 
ส)วนใหญ)จากแหล)งอ่ืน 1,162,568 ราย (19.7%) 

หน้ีสินเพ่ือการเกษตร   
จํานวนผู'ถือครองท่ีรายงานการเปHนหน้ี 5,905,714 ราย 

ไม)มีหน้ีสิน 3,116,021 ราย (52.8%) 
มีหน้ีสิน 2,789,693 ราย (47.2%) 

ผู�ถือครองที่รายงานจํานวนหน้ีเพ่ือการเกษตร จําแนกตามแหล0งเงินกู� 2/ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ/การเกษตร 1,582,120 (71.4%) 
ธนาคารอ่ืนๆ/ สถาบันการเงิน 53,984 ( 2.4%) 
สหกรณ//กลุ)มเกษตรกร 290,242 (13.1%) 
กองทุนหมู)บ'านและชุมชนเมืองแห)งชาติ 983,311 (44.4%) 
หน)วยราชการอ่ืนๆ  18,943 ( 0.9%) 
แหล)งเงินกู'นอกระบบ 82,266 ( 3.7%) 

รายได�และหนี้สินของครัวเรือน 

สรุปประเด็นเด0น (ต0อ) 

2/ 
ปJ 2556 มีจํานวนผู'ถือครองท่ีรายงานจํานวนหน้ีเพื่อการเกษตร จากแหล)งเงินกู' 2,215,706 ราย
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จํานวนผู�ถือครองท่ีเพาะปลูกข�าว   

    ท้ังประเทศ 3,777,470 ราย 

       กลาง 344,996 ราย ( 9.1%) 

       เหนือ 883,635 ราย (23.4%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,437,146 ราย (64.5%) 

       ใต' 111,693 ราย ( 3.0%) 

เนื้อท่ีเพาะปลูกข�าว 

    ท้ังประเทศ 72,813,453 ไร) 

       กลาง 13,866,557 ไร) (19.1%) 

       เหนือ 20,314,875 ไร) (27.9%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 37,522,533 ไร) (51.5%) 

       ใต' 1,109,488 ไร) ( 1.5%) 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 

    ท้ังประเทศ 70,675,564 ไร) 

       กลาง 13,767,320 ไร) (19.5%) 

       เหนือ 20,134,851 ไร) (28.5%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 35,725,628 ไร) (50.5%) 

       ใต' 1,047,765 ไร) ( 1.5%) 

ผลผลิตข�าว 

    ท้ังประเทศ 39,896,426 1,000 กก. 

       กลาง 10,845,307 1,000 กก. (27.2%) 

       เหนือ 13,737,400 1,000 กก. (34.4%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 14,727,559 1,000 กก. (36.9%) 

       ใต' 586,160 1,000 กก. ( 1.5%) 

ผลผลิตเฉล่ีย 

    ท้ังประเทศ 564.5 กก./ไร) 

       กลาง 787.8 กก./ไร) 

       เหนือ 682.3 กก./ไร) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 412.2 กก./ไร) 

       ใต' 559.4 กก./ไร) 

จํานวนผู�ถือครองท่ีเพาะปลูกยางพารา 

    ท้ังประเทศ 1,160,319 ราย 

       กลาง 68,629 ราย ( 5.9%) 

       เหนือ 56,343 ราย ( 4.9%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 325,204 ราย (28.0%) 

       ใต' 710,143 ราย (61.2%) 

เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพารา 

    ท้ังประเทศ 16,398,803 ไร) 

       กลาง 1,626,239 ไร) ( 9.9%) 

       เหนือ 855,229 ไร) ( 5.2%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,316,445 ไร) (26.3%) 

       ใต' 9,600,890 ไร) (58.6%) 

จํานวนผู�ถือครองท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง   

    ท้ังประเทศ 613,584 ราย 

       กลาง 95,234 ราย (15.5%) 

       เหนือ 111,931 ราย (18.2%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 405,418 ราย (66.1%) 

       ใต' 1,001 ราย ( 0.2%) 

เนื้อท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง 

    ท้ังประเทศ 9,294,709 ไร) 

       กลาง 2,014,178 ไร) (21.7%) 

       เหนือ 2,131,708 ไร) (22.9%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,146,799 ไร) (55.4%) 

       ใต' 2,024 ไร) ( 0.0%)* 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 

    ท้ังประเทศ 9,122,120 ไร) 

       กลาง 1,961,050 ไร) (21.5%) 

       เหนือ 2,101,640 ไร) (23.0%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,057,604 ไร) (55.5%) 

       ใต' 1,826 ไร) ( 0.0%)* 

ข�าว 

สรุปประเด็นเด0น (ต0อ) 

มันสําปะหลัง 

ยางพารา 

หมายเหตุ : * น'อยกว)า 0.1 
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จํานวนผู�ถือครองท่ีเล้ียงสุกร   

    ท้ังประเทศ 150,681 ราย 

       กลาง 14,117 ราย ( 9.4%) 

       เหนือ 51,857 ราย (34.4%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 71,778 ราย (47.6%) 

       ใต' 12,929 ราย ( 8.6%) 

จํานวนสุกรท่ีเล้ียง 

    ท้ังประเทศ 6,584,479 ตัว 

       กลาง 3,166,239 ตัว (48.1%) 

       เหนือ 1,179,075 ตัว (17.9%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,474,792 ตัว (22.4%) 

       ใต' 764,373 ตัว (11.6%) 

จํานวนผู�ถือครองท่ีเล้ียงโค   

    ท้ังประเทศ 582,635 ราย 

       กลาง 57,597 ราย ( 9.9%) 

       เหนือ 50,844 ราย ( 8.7%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 391,398 ราย (67.2%) 

       ใต' 82,796 ราย (14.2%) 

จํานวนโคท่ีเล้ียง 

    ท้ังประเทศ 3,648,738 ตัว 

       กลาง 834,053 ตัว (22.8%) 

       เหนือ 708,765 ตัว (19.4%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,728,161 ตัว (47.4%) 

       ใต' 377,759 ตัว (10.4%) 

จํานวนผู�ถือครองท่ีเล้ียงกระบือ   

    ท้ังประเทศ 173,426 ราย 

       กลาง 3,367 ราย ( 1.9%) 

       เหนือ 13,023 ราย ( 7.5%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 155,533 ราย (89.7%) 

       ใต' 1,503 ราย ( 0.9%) 

จํานวนกระท่ีเล้ียง 

    ท้ังประเทศ 701,587 ตัว 

       กลาง 35,558 ตัว ( 5.1%) 

       เหนือ 94,627 ตัว (13.5%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 560,182 ตัว (79.8%) 

       ใต' 11,220 ตัว ( 1.6%) 

จํานวนผู�ถือครองท่ีเล้ียงไก0   

    ท้ังประเทศ 574,918 ราย 

       กลาง 53,543 ราย ( 9.3%) 

       เหนือ 134,063 ราย (23.3%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 263,891 ราย (45.9%) 

       ใต' 123,421 ราย (21.5%) 

จํานวนไก0ท่ีเล้ียง 

    ท้ังประเทศ 251,339,133 ตัว 

       กลาง 142,617,710 ตัว (56.7%) 

       เหนือ 35,367,513 ตัว (14.1%) 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 57,633,368 ตัว (22.9%) 

       ใต' 15,720,542 ตัว ( 6.3%) 

สุกร 

สรุปประเด็นเด0น (ต0อ) 

โค 

กระบือ ไก0 
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