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โครงการน าร่องเพื่อจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดเพื่อบริหารจัดการด้านความม่ันคงอาหาร  
(Provincial Crop calendar for Food Security: PCCFS) และคู่มือการกรอกข้อมูล 

 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1 ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดท าปฏิทินผลผลิต (Crop calendar) ในภาพรวมระดับประเทศ 

(Country Level) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นรายเดือนของพืช
เศรษฐกิจส าคัญในระดับประเทศ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการผลผลิต 
อย่างไรก็ตาม Crop calendar ระดับประเทศ มี ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ มุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภาพรวมระดับประเทศ  และครอบคลุมเฉพาะพืชเศรษฐกิจส าคัญ ท าให้ไ ม่สามารถ
ตอบสนองข้อมูลความมั่นคงอาหารใน “ระดับพ้ืนที”่ อีกท้ังยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลปศุสัตว์และประมง รวมถึง
สินค้าเกษตรที่เป็น อาหารในท้องถิ่นซึ่งมีการผลิตและบริโภคในพื้นที่  ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน  
การผลิตเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารในระดับพ้ืนที่ได้  

ตัวอย่างปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ (Crop Calendar) 

 
* สามารถ Download ปฏิทินสินค้าเกษตรที่ส าคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2561/62 

ได้ที่ http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/calendar.pdf 

1.2 ในคราวประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธาน ได้ มอบหมายกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนิน การจัดท าปฏิทิน ผลผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด  (Provincial 
Crop Calendar) เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนเรื่องความม่ันคงอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน
และท้องถิ่น  โดยขอให้จัดส่งข้อมูลเป็นรายปีให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะที่ 1 ด้านความ
มั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี (เฉพาะ
ปีงบประมาณ 2562 ให้จัดส่งข้อมูลภายในมกราคม 2562) ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย ชนิดสินค้า พื้นที่การผลิต
คาดการณ์ผลผลิตรายเดือน และคาดการณ์การจัดการด้านการตลาด 

 
 การจัดเก็บข้อมูลส าหรับจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงอาหารในระดับจังหวัดเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลเพ่ือน าไปอ้างอิงในทางสถิติหรือทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด 
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2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้มีปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญของจังหวัด ( Provincial crop calendar) ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารในท้องถิ่นในระดับจังหวัดเป็น รายเดือน 
ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการความม่ันคงอาหารในระดับพื้นท่ี  (Area-Based) ได้แก่ การเข้าถึงอาหาร  / การ
ลดจ านวนผู้ขาดสารอาหาร / การสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการ / การสร้างความมีเสถียรภาพด้านอาหาร  

3. วิธีด าเนินการ 
      หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องในระดบัจงัหวัด เช่น เกษตรจังหวัด ปศุสตัว์จังหวัด ประมงจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดท าข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญรายเดือนระดับจังหวัด 
(Provincial crop calendar) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ประกอบด้วย  (1) ชนิดสินค้า (2) พ้ืนที่เก็บเก่ียวและ
ปริมาณผลผลิต (3) การกระจายผลผลิตภายในจังหวัดและนอกจังหวัด และ (4) ประมาณการปริมาณผลผลิต
ที่ออกสู่ตลาดเป็นรายเดือน โดยจัดท าข้อมูลเป็นรายต าบลภายในจังหวัด  
 3.1 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร มี 2 กลุ่ม ดังนี้  

      3.1.1 สินค้าเกษตรส าคัญ  : สินค้าเกษตรส าคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
จ านวนทั้งสิ้น 23 รายการ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง  มันฝรั่ง ถั่วเหลือง  โคเนื้อ น้ านมดิบ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ 
ปลาดุก ปลานิล กุ้งเพาะเลี้ยง  ล าไย ทุเรียน เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ลองกอง สัปปะรด หอมแดง หอมใหญ่ กระเทียม 

และปาล์มน้ ามัน 
       3.1.2 สินค้าเกษตรท้องถิ่น  : สินค้าเกษตรที่มีการผลิตหรือบริโภคในจังหวัด เช่น ข้าวเหนียว  
ข้าวโพดหวาน  เผือก มันเทศ ข้าวฟ่าง เมล็ดงา ลูกเดือย ถั่วเขียว  ถั่วลิสง ไข่เป็ด เป็ดเนื้อ ปูเพาะเลี้ยง  น้ าผึ้ง ส้ม
โอ ส้มเขียวหวาน  มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง มะละกอ แตงโม แคนตาลูป  กล้วยไข่ กล้วยน้ าว้า  กล้วยหอม  มะพร้าว 

กะหล่ าปลี  ข้าวโพดฝักอ่อน  คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว  ผักกาดหอม  หน่อไม้ฝรั่ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว  แตงกวา ขิง 

ผักชี ต้นหอม พริก มะเขือเทศ  มะนาว และเกลือทะเล ***ทั้งนี้ จังหวัดสามารถพิจารณาเลือกสินค้าเกษตรที่มี
การผลิตหรือบริโภคในจังหวัดเป็นจ านวนมากหรือมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด เพิ่มเติมได้***  

3.2 การก าหนดรหัสสินค้า  
      3.2.1 รหัสสินค้าเกษตรส าคัญและสินค้าเกษตรท้องถิ่น 
      หลักท่ี 1     สินค้าเกษตรส าคัญ 23 รายการ = 1  สินค้าเกษตรท้องถิ่น = 2   
      หลักท่ี 2-3  รหัสประจ าจังหวัด  
      หลักท่ี 4-5  ล าดับของสินค้าเกษตร  
      3.2.2 รหัสสินค้าเกษตรท้องถิ่นเพ่ิมเติม กรณีจังหวัดต้องการจัดท าข้อมูล สินค้าเกษตรท้องถิ่น

เพ่ิมเติม ให้ใส่ไว้ในชนิดสินค้าสินค้าตั้งแต่รหัส 21043 เป็นต้นไป เรียงล าดับตามจ านวนชนิดสินค้า เช่น สินค้า
เพ่ิมเติมชนิดที่ 1 รหัส 21043 สินค้าเพ่ิมเติมชนิดที่ 2 รหัส 21044 สินค้าเพ่ิมเติมชนิดที่ 3  รหัส 21043 
เป็นต้น  
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4. คู่มือการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 

4.1 Download ไฟล์ ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ เพื่อกรอกข้อมูลที่ 
 http://www.oae.go.th/view/1/download_form/TH-TH  

 
  

4.2 เลือกปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ ตามภูมิภาค จ านวน 7 ภูมิภาค ดังนี้ 

 
 (1) ภาคกลาง จ านวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง  นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี  
       (2) ภาคตะวันออก จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว  
       (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู อุดรธานี 
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  
       (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง  จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร    
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี 

(5) ภาคใต้ จ านวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ ตรัง ภูเก็ต 
ระนอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และพังงา 
       (6) ภาคเหนือตอนบน จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ เชียงราย และพะเยา  
       (7) ภาคเหนือ ตอนล่าง  จ านวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก  ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์  
อุทัยธาน ีก าแพงเพชร และพิจิตร 

http://www.oae.go.th/view/1/download_form/TH-TH


4 

 

4.3 เมื่อ down load เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ เลือก sheet จังหวัด...ที่จะกรอกข้อมูล แล้วเลือกชนิด
สินค้าที่ต้องการกรอกข้อมูล  โดยคลิ๊กเม้าท์ไปที่ช่องอ าเภอของสินค้าชนิดนั้น  จะปรากฏ   ให้คลิ๊ก
ไปที่   เพ่ือเลือกอ าเภอที่ต้องการกรอกข้อมูล 

 
  

4.4 เลือกต าบล โดยคลิ๊กเม้าท์ไปที่ช่องต าบลของสินค้าชนิดนั้น และเลือกต าบลที่ต้องการกรอกข้อมูล 

 
 

4.5 กรอกข้อมูลระดับต าบล  ดังนี้ (1) พ้ืนที่เก็บเก่ียว  (2) ปริมาณผลผลิต (3) การกระจายผลผลิต
ภายในจังหวัดและนอกจังหวัด และ (4) ข้อมูลประมาณการช่วงเวลาผลผลิตออก 
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4.6 วิธีการเพ่ิมช่องในตารางเพื่อกรอกข้อมูลระดับต าบลอื่นที่เหลือ  
      4.6.1 แทรกแถวที่ต้องการเพิ่ม ตามจ านวนแถวที่ต้องการเพิ่ม ดังนี้ 
               (1) น าเม้าท์ไปคลิ๊กที่ช่องซ้ายสุดใต้แถวที่ต้องการแทรก (ในที่นี้คือเลข 9)  

 
     

(2) คลิ๊กขวาที่เม้าท์ จะปรากฏเมนูขึ้นมา ให้คลิ๊กเม้าท์เลือกไปที่ insert หรือ แทรกแถว 

 

(3) จะได้แถวที่ต้องการแทรก 
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(4)  ท าซ้ า ข้อ (1) - (3) ตามจ านวนแถวที่ต้องการเพิ่ม (ตามจ านวนอ าเภอและต าบลที่จะกรอก
ข้อมูล) หรือกด F4 ที่แป้นพิมพ์ (กด F4 1 ครั้ง เพิ่ม 1 แถว) จะได้แถวที่ต้องการเพิ่มตามจ านวนแถวที่ต้องการ 

 
 
4.6.2 กรอกข้อมูลต าบลที่ต้องการ  โดยเริ่มจาก (1) คลิ๊กเม้าท์เลือกที่ช่องอ าเภอของสินค้าชนิดนั้น         

(ท าเหมือนข้อ 4.1)  (2) คลิ๊กเม้าท์เลือกอ าเภอเดิม (กรณีต้องการกรอกข้อมูลต าบลอ่ืนในอ าเภอนั้น) หรือเลือก
อ าเภอใหม ่(กรณีกรอกข้อมูลต าบลของอ าเภอเดิมครบถ้วนแล้ว) (3) คลิ๊กเม้าท์ไปที่ช่องต าบล  แล้วเลือกต าบลที่
ต้องการกรอกข้อมูล (ท าเหมือนข้อ 4.2) และ (4) กรอกข้อมูลต าบล (เหมือนข้อ 4.3) 

 
 

  

 

(๑) – (๒) 

(๓) 
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4.7 ท าซ  าตามข้อ 4.1-4.4 จนครบทุกสินค้า  

หมายเหตุ  
1. การระบุปริมาณผลผลิต ที่ออกมาในแต่ละเดือน ด าเนินการดังนี้  

               1.1 ผลผลิตที่เพาะปลูกเป็นฤดูกาล : ให้กรอกปริมาณผลผลิตที่ประมาณการ/คาดการณ์เป็นราย
เดือนตามช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกระหว่างปีเพาะปลูก 2561/2562  (รายละเอียดตามค านิยามข้อมูลสถิติ
การเกษตร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/definition(1).pdf) 
               1.2 ผลผลิตที่สามารถปลูกได้ ตลอดปี : ให้กรอกปริมาณผลผลิตที่ประมาณการ/คาดการณ์เป็น
รายเดือนในช่วงระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562)  

2. การระบุหน่วยผลผลิต กรณีหน่วยผลผลิตไม่ใช่ “ตัน” ขอให้ระบุหน่วยที่ใช้ไว้ในช่อง “ชนิดสินค้า”  
เช่น ไข่ไก่ (ฟอง) เป็นต้น 

 

3. การกรอกข้อมูลการกระจายผลผลิตภายในและภายนอกจังหวัด  ปริมาณผลผลิตในแต่ละต าบล
จะเท่ากับผลรวมของการกระจายผลผลิตภายในจังหวัดและนอกจังหวัดของจังหวัดนั้นๆ

 

(๔) 

A=B 

A B 
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หากไม่สามารถระบุการกระจายผลผลิตของต าบลหรืออ าเภอได้ ขอให้ระบุข้อมูลการกระจายผลผลิต
ในภาพรวมของสินค้าชนิดนั้นๆ ในระดับจังหวัด โดยกรอกข้อมูลในช่องการกระจายผลผลิตภายในและ
ภายนอกจังหวัด ในแถวบนสุดของสินค้าชนิดนั้น  (ผลรวมของปริมาณผลผลิตทุกต าบลในจังหวัดจะ เท่ากับ
ผลรวมของการกระจายผลผลิตภายในและภายนอกจังหวัด) 

 

5. วิธีการจัดส่งข้อมูล 
 5.1 เมื่อจังหวัดกรอกข้อมูลประมาณการผลผลิตตามแบบฟอร์มปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กรอกข้อมูล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ด้านท้ายของตาราง และขอได้
โปรดส่งไฟล์ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบทางอีเมล์ 
iaed.oae@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562  

5.2 หากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อส่วนประสานงานส ารอง
ข้าวฉุกเฉิน กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02-940-7033 
หรือ 02-579-5832 คุณพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร หรือคุณไพบูลย์ เตชะกัมพลสารกิจ 

******** 

A 

B 

A=B 
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