พื้นที่เกษตรกรรม2 รวม 149.25 ล้านไร่
(จากพื้นที่ประเทศ 320.696 ล้านไร่)
- ภาคเหนือ 32.51 ล้านไร่
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63.86 ล้านไร่
- ภาคกลาง 31.14 ล้านไร่
- ภาคใต้ 21.74 ล้านไร่
พื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว3 32.764 ล้านไร่3
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่17.967 ล้านไร่
- โครงการชลประทานขนาดกลาง7.044 ล้านไร่
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก8.754 ล้านไร่
พื้นที่นอกเขตชลประทาน116.486 ล้านไร่
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลางและใหญ่4
- ความจุที่ รนก. 76,067 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้้าในอ่าง 35,895 ล้าน ลบ.ม.
- ใช้การได้รวม 12,214 ล้าน ลบ.ม.
- รับได้อกี รวม 40,171 ล้าน ลบ.ม.
การจัดที่ดินของ ส.ป.ก.5
- รวม 36.182 ล้านไร่ 2.907 ล้านคน
- ภาคเหนือ 8.300 ล้านไร่ 0.708 ล้านคน
- ภาคกลาง 5.661 ล้านไร่ 0.334 ล้านคน
- ภาคอีสาน 18.410 ล้านไร่ 1.604 ล้านคน
- ภาคใต้ 3.810 ล้านไร่ 0.262 ล้านคน
Smart Farmer
รายงาน
จานวน ร้อยละของ
(ล้านราย)

เกษตรกร
ทั้งประเทศ

เกษตรกรทั้งประเทศ
18.024
- อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
0.309
- 18-25 ปี
1.295
- 26-35 ปี
2.339
- 36-45 ปี
3.064
- 46-55 ปี
3.889
- 56-65 ปี
3.474
- มากกว่า 65ปี
3.206
- ไม่ระบุ
0.448
- Smart Farmer
1.099
- Young Smart Farmer 0.013
ข้อมูลจาก กสก. ณ วันที่ 24 ก.พ. 63

100.00
1.71
7.19
12.98
17.00
21.58
19.27
17.78
2.49
6.10
0.07

สรุปข้อมูลสถิตกิ ารเกษตรและสหกรณ์ที่สาคัญ
การใช้ที่ดินทางการเกษตร/การผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ1
สินค้า
1 ข้าวนาปี
(ปีเพาะปลูก 62/63)

พื้นที่ปลูก
ผลผลิต
60.11 ล้านไร่ 24.30 ล้านตันข้าวเปลือก
(404กก./ไร่)

2. ข้าวนาปรัง
(ปี 2563)
3.มันส้าปะหลังโรงงาน
(ปีเพาะปลูก 62/63)
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(ปีเพาะปลูก 63/64)
5. สับปะรดโรงงาน
(ปี 2563)
6 ยางพารา
(ปี 2563)

6.40 ล้านไร่ 4.05 ล้านตันข้าวเปลือก
(633กก./ไร่)
8.74 ล้านไร่
29.49ล้านตัน
(3,375 กก./ไร่)
6.48 ล้านไร่
4.39 ล้านตัน
(678 กก./ไร่)
0.43 ล้านไร่
1.47 ล้านตัน
(3,406 กก./ไร่)
เนือ้ ทีก่ รีดได้
4.91 ล้านตัน
20.58 ล้านไร่
(239 กก./ไร่)
(ยางดิบ)
เนื้อที่ให้ผล
17.46 ล้านตัน
5.81 ล้านไร่
(3,004 กก./ไร่)
เนื้อที่ให้ผล 0.75
1.18 ล้านตัน
ล้านไร่
(1,571 กก./ไร่)
เนื้อที่ให้ผล 0.78
0.85 ล้านตัน
ล้านไร่
(1,080 กก./ไร่)
897,653 โคเนือ้ 6.17 ล้านตัว
ครัวเรือน ผลผลิต 1.22 ล้านตัว
177,908
22.41 ล้านตัว
ครัวเรือน
32,958
1.719 ล้านตัว
ครัวเรือน
2,883 พันตัน
146,296 แม่ไก่ 50.00 ล้านตัว
ครัวเรือน ไข่ไก่ 15,148 ล้านฟอง
5,722 ฟาร์ม
0.022 ล้านตัน
0.071 ล้านไร่
(314 กก./ไร่)

7.ปาล์มน้้ามัน
(ปี 2563)
8. ทุเรียน
(ปี 2563)
9. มะพร้าวผลแห้ง
(ปี 2563)
10. โคเนือ้
(ปี 2563)
11. สุกร
(ปี 2563)
12. ไก่เนือ้
(ปี 2563)
13. ไก่ไข่
(ปี 2563)
14. กุ้งก้ามกราม
(ปี 2563)
15. กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง
(ปี 2563)
16. ปลานิล
(ปี 2563)

ต้นทุน
3,981 บาท/ไร่
9,853 บาท/ตัน
ข้าวนาปีหอมมะลิ 3,836บาท/ไร่
ข้าวนาปีหอมมะลิ 12,062บาท/ตัน
4,955 บาท/ไร่
7,803 บาท/ตัน
6,587 บาท/ไร่
(1.85 บาท/กก.)

90 บาท/กก.
68.00 บาท/กก.
35.00 บาท/กก.
2.60 บาท/ฟอง
-

0.022 ฟาร์ม

0.293 ล้านตัน

-

0.436 ล้านไร่

0.201ล้านตัน
(460 กก./ไร่)

-

ราคาที่เกษตรกรขายได้
ข้าวเปลือกเจ้า15% 8,655 บาท/ตัน
ข้าวนาปีหอมมะลิ 13,949 บาท/ตัน
(ณ มี.ค. 63)
ข้าวเปลือกเจ้า 15% 8,655 บาท/ตัน
(ณ มี.ค. 63)
มันส้าปะหลังสด 1.89 บาท/กก.
มันเส้น 4.99 บาท/กก. (ณ มี.ค. 63)
ความชื้น 14.5 % 7.42 บาท/กก.
(ณ มี.ค. 63)
11.39บาท/กก.
(ณ มี.ค. 63)
ยางแผ่นดิบชั้น 3 36.79 บาท/กก.
น้้ายางสดคละ 34.04 บาท/กก.
(ณ มี.ค. 62)
ปาล์มทะลาย 4.30บาท/กก.
(ณ มี.ค. 63)
ทุเรียนหมอนทอง 138.64 บาท/กก.
(ณ มี.ค. 63)
มะพร้าวผลแห้ง 12.70 บาท/กก.
(ณ มี.ค. 63)
91.62 บาท/กก.
(ณ มี.ค. 63)
73.45 บาท/กก.
(ณ มี.ค. 63)
32.00 บาท/กก.
(ณ มี.ค. 63)
2.52 บาท/กก.
(ณ มี.ค. 63
ขนาด 21-30 ตัว/กก. 175.00 บาท
ขนาด 31-40 ตัว/กก. 155.00 บาท
ขนาด 40 ตัวขึ้นไป/กก. 140.00 บาท
(ณ ก.พ. 63)
ราคาเฉลี่ย (ณ ก.พ. 63)
139.55 บาท/กก.
44.13 บาท/กก.
(ก.พ.. 63)

สผง. สรุปข้อมูล ณ 24 เม.ย. 63
นาเข้า

ส่งออก
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สด-แปรรูป
สด-แปรรูป
14.50 พันตัน
2.50 พันตัน
เนื้อสุกรแปรรูป เนื้อสด-แปรรูป
330.54 ตัน
21,332 ตัน
- เนือ้ ไก่สด-แปรรูป
0.956 ล้านตัน
ไข่-แปรรูป
ไข่-แปรรูป
334 ล้านฟอง 400 ล้านฟอง
995.00 ตัน 4,202.20 ตัน

-

-

-

-

GDP ภาคเกษตร(สารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตร รายสินค้า ปี 2562)
- มูลค่า 1,351,042 ล้านบาท
- สัดส่วนต่อ GDP ภาพรวม 8.00 %
- ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.62 %
เกษตรกรขึ้นทะเบียน (21 เม.ย. 63)6
- จ้านวนรวม 8.095 ล้านครัวเรือน
สมาชิกครัวเรือน 25.580 ล้านราย7
แบ่งเป็น 7 ประเภท
ปลูกพืช จ้านวน 4.809 ล้านครัวเรือน (59.41%)
เลี้ยงสัตว์จ้านวน 0.835 ล้านครัวเรือน (10.32%)
เลี้ยงสัตว์น้า0.063 ล้านครัวเรือน(0.78%)
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 1.897 ล้านครัวเรือน
(23.44 %)
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์น้า 0.279 ล้านครัวเรือน
(3.45%)
เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้า 0.017 ล้านครัวเรือน
(0.24%)
ไร่นาสวนผสม0.194 ล้านครัวเรือน (3.03%)
สหกรณ์8
- สหกรณ์ทั้งหมด 8,065 แห่ง
- สหกรณ์การเกษตร 4,312 แห่ง
- สหกรณ์ประมง 103 แห่ง
- สหกรณ์นิคม 91 แห่ง
- สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,468 แห่ง
- สหกรณ์ร้านค้า 197 แห่ง
- สหกรณ์บริการ 1,273 แห่ง
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 621 แห่ง
กลุ่มเกษตรกร 4,550 แห่ง
วิสาหกิจชุมชน 88,426 แห่ง
ศพก.9 882 ศูนย์
- ศูนย์เครือข่าย 11,559 ศูนย์

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร สินค้าเกษตรส้าคัญ (Fact Sheet) ประจ้าวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 2. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562 3. รายงานประจ้าปี 2562 กรมชลประทาน 4. www.rid.go.th 5.http://alro.go.th 6. https://data.moac.go.th
7. จ้านวนสมาชิกเฉลี่ย 3.16 คนต่อครัวเรือน (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 2561) 8. https://www.cad.go.th 9. http://alc.doae.go.th

