การใชที่ดินทางการเกษตร
ป 2557
ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 320.6 ลานไร เมื่อแบงเนื้อที่การใชที่ดินออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก 1.เนื้อที่ปาไม 2.เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตรและ 3.เนื้อที่นอกการเกษตร ปรากฏวาในป 2556 ประเทศไทยมีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรมากที่สุดกลาวคือเปน
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรถึง 149.2 ลานไร (รอยละ 46) รองลงมาคือเนื้อที่ปาไม 102.1 ลานไร (รอยละ 32) สวนเนื้อที่
นอกการเกษตรมีจํานวนเพียง 69.2 ลานไร (รอยละ 22) ซึ่งเปนประเภทที่นอยที่สุด ดังขอมูลที่แสดง

การใชที่ดินป 2557 (ลานไร)
เนื้อที่ปาไม

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

เนื้อที่นอกการเกษตร
เนื้อที่ปาไม, 102.12

เนื้อที่นอกการเกษตร,
69.25

เนื้อที่ถือครองทาง
การเกษตร, 149.24

เนื้อที่ (ไร)
102,119,538

รอยละ

เนื้อที่ปาไม
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

149,236,237

46.55

ประเภทที่ดิน

เนื้อที่นอกการเกษตร
รวม

31.85

69,251,114

21.60

320,606,889

100.00

เนื้อที่การใชประโยชนทางการเกษตร
จากเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจํานวนทั้งสิ้น 149.2 ลานไร เมื่อจําแนกตามลักษณะการใชเพื่อทําการเกษตรประเภทตางๆ พบวามีการใช
ที่ดินเพื่อการ ทํานา มากที่สุดถึง 69.9 ลานไรซึ่งคิดเปนรอยละ 46.88 ของเนื้อที่ทางการเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือการใชที่ดินเพื่อการ
ปลูกไมผลและพืชไรประเภทละกวา 30 ลานไร สวนเนื้อที่เพื่อการปลูกผักและไมดอกมีเนื้อที่เพียง 1.4 ลานไร ดังขอมูลที่แสดง

การใชที่ดินทางการเกษตร

เนื้อที่(ไร)

รอยละ

นา

69,964,863

46.88

พืชไร

31,154,001

20.88

ไมผลและไมยืนตน

34,915,271

23.40

พืชผักและไมดอก

1,398,388

0.94

อื่นๆ

11,803,715

7.91

รวม

149,236,238

100.00

ลักษณะการใชที่ดินทางการเกษตร

การใชที่ดินทางการเกษตร ป 2558

-

อื่นๆ
ผัก/ไมดอก
ไมผล/ยืนตน
พืชไร
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เนื้อที่การใชประโยชน (ไร)

60,000,000
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นา

ลักษณะการใชประโยชนในที่ดินของประเทศไทย
เมื่อเปรียบเทียบการใชที่ดินเปนรายจังหวัดแลว พบวาจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีเนื้อที่มากที่สุดในประเทศไทย และเมื่อจําแนกตามประเภทการใชที่ดินแลว
ยังพบวาจังหวัด นครราชสีมา เปนจังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรมากที่สุดอีกเชนกัน สวนเนื้อที่ปาไมจังหวัดที่มีเนื้อที่มากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม
และเนื้อที่นอกการเกษตรคือจังหวัดอุบลราชธานี สําหรับ 5 อันดับแรกของการใชที่ดินแตละประเภทมากที่สุด เปนดังนี้
เนื้อที่ทั้งหมด

ลําดับที่

จังหวัด

เนื้อที่ปาไม

เนื้อที่(ไร)

จังหวัด

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

เนื้อที่(ไร)

จังหวัด

เนื้อที่(ไร)

เนื้อที่นอกการเกษตร
จังหวัด

เนื้อที่(ไร)

1

นครราชสีมา

12,808,728 เชียงใหม

9,573,350 นครราชสีมา

8,383,119 อุบลราชธานี

2,694,934

2

เชียงใหม

12,566,911 ตาก

7,789,703 อุบลราชธานี

5,363,916 อุดรธานี

2,682,282

3

กาญจนบุรี

12,176,968 กาญจนบุรี

7,574,845 บุรีรัมย

4,386,480 นครราชสีมา

2,506,480

4

ตาก

10,254,156 แมฮองสอน

6,940,279 นครสวรรค

4,381,124 ชัยภูมิ

2,296,461

5

อุบลราชธานี

5,526,700 ขอนแกน

4,219,427 เลย

2,257,380

9,840,526 ลําปาง

การใชที่ดินทําการเกษตร
เมื่อเปรียบเทียบการใชที่ดินทางการเกษตรเปนรายจังหวัดตามประเภทตางๆไดแกการทํานา ทําไร ปลูกไมผล-ไมยืนตน พืชผัก-ไมดอก และที่เกษตรอื่นๆ
ปรากฏวาจังหวัดที่มีเนื้อที่มากที่สุดในแตละประเภทมีความแตกตางกันไป กลาวคือจังหวัดที่มีเนื้อที่ทํานามากที่สุดคืออุบลราชธานี จังหวัดที่มีเนื้อที่
ทําไรมากที่สุดคือนครราชสีมา สวนจังหวัดที่มีเนื้อที่ทําสวนไมผลไมยืนตนมากที่สุดคือจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดที่ปลูกผักมากที่สุดคือเชียงใหม
สําหรับจังหวัดที่มีเนื้อที่ทําการเกษตรแตละประเภทมากที่สุด 5 อันดับแรก เปนดังนี้
ลําดับที่
จังหวัด
ที่นา จังหวัด
ที่พืชไร
จังหวัด
ที่ไมผล จังหวัด
ที่สวนผัก จังหวัด ที่เกษตรอื่นๆ
1
อุบลราชธานี
4,342,504 นครราชสีมา
3,752,085 สุราษฎรธานี
3,400,729 เชียงใหม
122,875 นครราชสีมา
398,644
2
นครราชสีมา
4,084,760 เพชรบูรณ
1,646,714 นครศรีธรรมราช 2,178,525 ราชบุรี
61,479 สกลนคร
391,550
3
สุรินทร
3,535,228 กาญจนบุรี
1,578,158 ชุมพร
2,057,782 เชียงราย
60,755 อุบลราชธานี
380,909
4
บุรีรัมย
3,446,735 นครสวรรค
1,459,940 สงขลา
1,836,426 กาญจนบุรี
60,012 ขอนแกน
366,751
5
ศรีสะเกษ
3,366,066 เลย
1,403,209 กระบี่
1,777,036 นครปฐม
54,742 ฉะเชิงเทรา
352,692
ขอมูลรายจังหวัด
1
2

การใชที่ดินแตละประเภทรายจังหวัด
การใชที่ดินทางการเกษตรรายจังหวัด

เรียงขอมูลจากมากไปหานอยรายจังหวัด
1 เนื้อที่ทั้งจังหวัด ที่ปาไม ที่ทางการเกษตร และที่นอกการเกษตร
2 ที่นา ที่พืชไร ที่ไมผล ที่สวนผัก และที่เกษตรอื่นๆ

ข ้อมูลย ้อนหลัง
ปี 2555

ที่มาขอมูล
จัดทําโดย

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2557. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2557. กรุงเทพฯ .
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร กันยายน 2558

