
 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of 
Agriculture : USDA) ประกาศผลการส ามะโนประชากรภาคเกษตรปี 2560 ซึ่งครอบคลุมข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการ
เพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรของสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจในฟาร์ม        
โดยข้อมูลมีรายละเอียดลงลึกถึงระดับมณฑล (County) ที่ได้จากการส่งแบบสอบถามไปยังเกษตรกรและเจ้าของ
ฟาร์ม ซึ่งการส ารวจด าเนินการโดยหน่วยงานบริการด้านสถิติการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural 
Statistics Service : NASS) ของ USDA 

ความเป็นมา 
การส ามะโนประชากรภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ด าเนินการครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2383             

โดยหลังจากป ีพ.ศ. 2463 มีการด าเนินการทุกๆ 4 ถึง 5 ปี และนับแตป่ี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมามีการด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ นับแต่ปี 1997 ด าเนินการโดยหน่วยงาน NASS ซึ่งเป็นหน่วยงานทางสถิติของ
รัฐบาลกลางที่รับผิดชอบในการผลิตข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเกษตรของสหรัฐอเมริกา นับเป็น
แหล่งข้อมูลทางการเกษตรที่ครอบคลุมเพียงแหล่งเดียวส าหรับทุกมลรัฐและมณฑลของสหรัฐฯ ใช้ในการวางแผน
ด้านการเกษตรในอนาคต ปัจจุบัน NASS ใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปยังฟาร์มเป้าหมายในสหรัฐฯ เกือบ 3 ล้านราย 
โดยร้อยละ 25 ด าเนินการตอบแบบส ารวจทางอินเตอร์เน็ท  

ผลการส ารวจ ปี 2560 

1. พื้นที่ทางการเกษตร ในปี 2560 มีทั้งหมด 900 ล้านเอเคอร์ (2,277 ล้านไร่) จ านวน
ฟาร์ม  มีทั้งหมด 2.04 ล้านฟาร์ม ซึ่งร้อยละ 96 เป็นฟาร์มครอบครัว ทั้งพ้ืนที่และจ านวนฟาร์มมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องนับแต่การส ารวจครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2555 ขนาดฟาร์มโดยเฉลี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีพ้ืนที่เฉลี่ยอยู่ที่ 
441 เอเคอร์ต่อฟาร์ม (1,116 ไร่ต่อฟาร์ม) ทั้งนี้ จ านวนฟาร์มที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ฟาร์มขนาดใหญ่มาก 
(5,060 ไร่ ขึ้นไป) ซึ่งมจี านวนคิดเป็นร้อยละ 58 และฟาร์มขนาดเล็กมาก (2.53 – 22.77 ไร่) ซึ่งมีร้อยละ 0.1 
ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ในขณะทีฟ่าร์มขนาดกลางมีจ านวนลดลง   

2. มูลค่าของผลผลิตที่จ าหน่าย การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปี 2560 คิดเป็นมูลค่า 
389 พันล้านเหรียญสหรัฐ (12.45 แสนล้านบาท) โดยมูลค่าการจ าหน่ายผลผลิตพืชลดลงในขณะที่มูลค่าการ
จ าหน่ายของผลผลิตสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าผลผลิตที่จ าหน่ายทั้งหมดมาจาก 
105,453 ฟาร์ม ซึ่งลดลงจากเมื่อปี 2555 ร้อยละ 12  โดยฟาร์มที่มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรตั้งแต ่1 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป มีจ านวน 76,865 ฟาร์ม ซ่ึงมีสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าผลผลิต
ที่ขายทั้งหมด ในขณะที่มีฟาร์มจ านวน 1.56 ล้านฟาร์ม (ร้อยละ 2.9 ของฟาร์มทั้งหมด) จ าหน่ายผลผลิตได้ต่ า
กว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ 

3. รายได้และรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในฟาร์มโดยรวมทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 326 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสัตว์ ค่าซื้อสัตว์ ค่าจ้างแรงงานในฟาร์ม ค่าปุ๋ย และค่าเช่า มากที่สุดตามล าดับ 
ส าหรับรายได้สุทธิที่เป็นเงินสดเฉลี่ยของฟาร์มอยู่ที่ 43,053 เหรียญสหรัฐต่อฟาร์ม โดยร้อยละ 43.6 ของฟาร์ม
ทั้งหมดมีรายได้เงินสดสุทธิมากกว่ารายจ่าย  

USDA เปิดเผยข้อมูลการส ามะโนประชากรภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา ปี 2560 
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4. ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต ฟาร์มจ านวน 130,056 ฟาร์ม จ าหน่ายผลผลิตโดยตรง
ให้แก่ผู้บริโภค คิดเป็นมูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกว่า 2 เท่าตัว เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ 
28,958 ฟาร์ม จ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลาง โดยคิดเป็นมูลค่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

5. ลักษณะของประชากร ในปี 2560 หน่วยงาน NASS ได้เปลี่ยนแปลงแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประชากรเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับการท าฟาร์ม ส่งผลให้จ านวนผู้ผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น
เป็น 3.4 ล้านคน (เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 7) เนื่องจากฟาร์มจ านวนมากมีการรายงานผู้ด าเนินการผลิตในฟาร์ม
เพ่ิมขึ้น โดยผู้ผลิตรายใหม่ที่ได้รับรายงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เกษตรกรที่เป็นผู้หญิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 
เป็น 1.23 ล้านคน (ร้อยละ 36 ของเกษตรกรทั้งหมด) ในขณะที่เกษตรผู้ชายมีจ านวนลดลงร้อยละ 1.7 เหลือ 
2.17      ล้านคน ทั้งนี้ ร้อยละ 56 ของฟาร์มทั้งหมดจะมีเกษตรผู้หญิงอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีบทบาทในการ
ตัดสินใจ      โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงมีบทบาทมากที่สุดในเรื่องการตัดสินใจรายวัน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการท า
และบันทึกข้อมูล รวมถึงบริหารด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม ฟาร์มที่มีผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจจะมีขนาดเล็กกว่าฟาร์ม
โดยเฉลี่ยทั่วไปทั้งโดยพื้นที่และจ านวนฟาร์ม 

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรอยู่ที่ 57.5 ปี โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 1.2  ปี จาก 5 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกร
ที่เคยรับราชการทหารมีจ านวน 370,619 คน โดยมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 67.9 ปี เกษตรกรที่มีอายุ 35 หรือต่ า
กว่ามีประมาณ 321,261 คน หรือคิดเป็นจ านวนฟาร์มทั้งหมด 240,141 ฟาร์ม โดยฟาร์มที่มีเกษตรกรอายุ
น้อยเป็นผู้ตัดสินใจมีเป็นจ านวนมากกว่าฟาร์มโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ เกษตรกรอายุน้อยส่วนใหญ่ตัดสินใจในเรื่องการผลิต
ปศุสัตว์ นอกจากนี้ ร้อยละ 25 ของเกษตรกรที่เพ่ิงเริ่มท าการเกษตรมีอายุเฉลี่ยประมาณ 46.3 โดยมี
ประสบการณ์ 10 ปีหรือน้อยกว่า และมีบทบาทในการตัดสินใจน้อยกว่า  

6. การใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 75.4 ของฟาร์มทั้งหมดมีการใช้อินเตอร์เน็ท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากร้อย
ละ 69.6 ของเมื่อ 5 ปีก่อน ในขณะที่มีฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีระบบพลังงานทดแทน (Renewable energy) ใน
ด้านการผลิตจ านวน 133,176 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นจากปี 2555 กว่าเท่าตัว 

ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลการส ารวจการส ามะโนประชากรภาคเกษตรของสหรัฐฯ ปี พ.ศ. 2560 
ปรากฎในตารางด้านล่างนี้   

รายการ ปี 2560 ปี 2555 การเปลี่ยนแปลง 
จ านวนฟาร์มทั้งหมด                               (ล้านฟาร์ม) 2.04   2.11   -3.2% 
พื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด                      (ล้านเอเคอร์) 

                                       (ล้านไร่) 
900   

  2,277    
914.6   

 2,314   
-1.6% 

ขนาดฟาร์มเฉลี่ย                                      (เอเคอร์) 
                                                                 (ไร่) 

441   
 1,116   

434   
1,098  

1.6% 

ฟาร์มขนาดเล็กที่สุด           (ขนาด 2.53 – 22.77 ไร่)      
(ฟาร์ม)     

273,000  223,634    22.07% 

ฟาร์มขนาดใหญ่สุด              (ขนาด 5,060 ไร่ ขึ้นไป)        
(ฟาร์ม) 

85,127   82,207 3.55% 

มูลค่าการขายผลผลิตทั้งหมด       (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 389  395 -1.52% 
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รายการ ปี 2560 ปี 2555 การเปลี่ยนแปลง 
- พืช 
- สัตว์ 

194 
195  

213 
182    

-8.92% 
7.14% 

มูลค่าการขายผลผลิตเฉลี่ยต่อฟาร์ม        (เหรียญสหรัฐ) 190,245 187,097   1.68% 
เงินสนับสนุนจากภาครัฐเฉลี่ยต่อฟาร์ม     (เหรียญสหรัฐ) 13,906 9,925 40% 
รายจ่ายการท าฟาร์มท้ังหมด        (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

-  เฉลี่ยต่อฟาร์ม                          (เหรียญสหรัฐ) 
326 

159,821 
329 

155,947 
-0.91% 
2.48% 

รายได้เงินสดสุทธิทั้งหมด            (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 
- รายได้เงินสดสุทธิเฉลี่ยต่อฟาร์ม      (เหรียญสหรัฐ) 

88 
43,053 

92 
43,750 

-4.34% 
-1.59% 

มูลค่าการจ าหน่ายผลผลิตอินทรีย์  (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 7.28 3.12 133% 
ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (อาหาร)  

- ให้ผู้บริโภคโดยตรง                       (จ านวนฟาร์ม) 
    (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

- ให้พ่อค้า                                   (จ านวนฟาร์ม) 
 (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
130,056   

  2.8   
28,958   

 9.0   

 
144,530 

1.3 
ไม่มีข้อมูล 
ไม่มีข้อมูล 

 
-10.01% 
115.38% 

- 
- 

จ านวนเกษตรกรแยกตามเพศ                       
- ผู้หญิง                                            (ล้านคน) 
- ผู้ชาย                                             (ล้านคน)            

   
1.23   
2.17   

 
0.97 
2.21  

 
27% 
-1.7% 

อายุเฉลี่ยของเกษตรกร                                   (ปี) 57.5 56.3 1.2 ป ี
ประชากรอายุ 35 ปี และต่ ากว่า                       (คน)  321,261 - - 
การใช้พลังงานหมุนเวียน                             (ฟาร์ม)                                    133,176 57,299 132.42% 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 75.4% 69.6% 5.8% 

ที่มา: https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf 

 ข้อคิดเห็น  
1. การส ามโนประชากรภาคการเกษตรนับเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับองค์กรที่ขับเคลื่อน

ด้วยข้อมูล เช่น รัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นสามารถน าไปประกอบนโยบายการสนับสนุนภาคการเกษตร         
การพัฒนาชนบทและการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
การวางแผนการผลิตของตนเอง ธุรกิจและสหกรณ์การเกษตรสามารถใช้ประกอบการพิจารณาแหล่งท าธุรกิจหรือ
การให้บริการทางการเกษตร 

2. ข้อมูลทางการเกษตรของสหรัฐฯ มีหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบ ท าให้ข้อมูลมีความเป็น
เอกภาพ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ท ท าให้การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้มากกว่าในขณะที่สามารถลดแรงงานและ
งบประมาณด้านการส ารวจโดยใช้บุคลากรของภาครัฐ 
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3. การผลิตทางการเกษตรของสหรัฐฯ มีแนวโน้มไปในทางการเกษตรแปลงใหญ่ และ           
การจ าหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้นเมื่อพิจารณาในแง่ของมูลค่า แสดงให้เห็นการพัฒนาด้านการ
การตลาดที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงหรือมีทางเลือกในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองมากกว่าการต้องขึ้นอยู่กับ
การจ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนทางการตลาดโดยผ่านพ่อค้าคนกลางและได้
ผลตอบแทนทางการผลิตมากขึ้น   

4. เป็นที่น่าสังเกตว่ามูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นกว่า 1 เท่าตัว แสดงให้เห็น
ถึงความนิยมและแนวโน้มความต้องการของตลาดของผลผลิตเกษตรอินทรีย์    

5. สหรัฐฯ ยังคงนโยบายการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร โดยในปี 2560 ใช้งบประมาณ
โดยรวมจากภาครัฐทั้งหมด เป็นมูลค่า 8.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 40 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนด้านการให้กู้ยืม การซื้อ การจ่ายชดเชย การจัดหา
ปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการผลิต ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นองค์ของรัฐภายใต้ 
USDA ที่มีชื่อว่า Commodity Credit Corporation (CCC) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญโดย CCC มีอ านาจใน
การขายสินค้าเกษตรให้แก่หน่วยงานรัฐบาลอ่ืนและรัฐบาลต่างประเทศ และการบริจาคอาหารให้กับหน่วยงาน
บรรเทาทุกข์ในประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยในการพัฒนาตลาดใหม่ในประเทศและต่างประเทศและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการตลาดส าหรับสินค้าเกษตร  

ที่มา : https://www.usda.gov/media/press-releases/2019/04/11/2017-census-agriculture-data-now-available 
 
 

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสลุใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน ๒๕๖๒ 


