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ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ภายใต้ พ.ร.บ. อาหารแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
คณะที่ 1 คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่  เพื่อให้คำปรึกษาในการขับเคลื่อนด้าน
ความมั ่นคงอาหารจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  ทั ้งนี้ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ พบว่า ในภาพรวมประเทศไทยแม้มีความมั่นคงด้านอาหาร แต่ในระดับพื้นที่เฉพาะ
ยังคงมีปัญหา จึงเห็นว่า การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในประเด็นการเข้าถึงอาหารมีความสำคัญ โดยควรมี  
การเคลื่อนย้ายผลผลิตในพื้นที่ที่มีผลผลิตส่วนเกิน หรือมีผลผลิตในพื้นที่แต่มีปัญหาการเข้าถึงอาหาร เพื่อสร้าง
ความมั ่นคงด้านอาหารในระดับพื ้นที ่ นำมาสู ่แนวคิดการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด 
(Provincial Crop calendar)  

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 โดยรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธาน มีมติ “มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตร
ที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนเรื่องความมั่นคงอาหาร
และส่งเสริมเศรษฐกิจ ในชุมชนและท้องถิ ่น ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยชนิดสินค้า จำนวนเกษตรกร พื้นที่ผลิต 
คาดการณ์ผลผลิต และคาดการณ์การจัดการด้านการตลาด เป็นต้น โดยขอให้จัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ในฐานะฝ่ายเลขานุการเป็น 
ผู้รวบรวมและประมวลผล) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ รายงาน
ความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำปฏิทินการผลิตระดับจังหวัดในการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติครั้ง
ต่อไป” 

ที่ผ่านมาศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการจัดทำ
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร (Crop calendar) ในภาพรวมระดับประเทศ (Country Level) โดยเป็นข้อมูลปริมาณ
ผลผลิตจากการพยากรณ์รายเดือนตลอดปีการเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับประเทศ 20 ชนิด (ภาพที่ 1) 
สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าปฏิทินฯ จะเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากระดับจังหวัด แต่มีข้อจำกัดในการนำไปใช้ในระดับพื้นที่ เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภาพรวมระดับประเทศ และครอบคลุมเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำให้
ไม่สามารถตอบสนองข้อมูลความมั่นคงอาหารใน“ระดับพื้นที่” และไม่ครอบคลุมข้อมูลปศุสัตว์และประมง รวมถึง
สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารในท้องถิ่น สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น สินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทำให้ไม่สามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนการผลิตเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารในระดับพ้ืนที่ได้  

แม้ว่า ปฏิทินผลผลิตในภาพรวมระดับประเทศมีข้อจำกัดในการนำมาใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ แต่สามารถ
นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินการจัดเก็บและจัดทำข้อมูลปฏิทินฯ ระดับพ้ืนที่ (ตำบลและจังหวัด) เพ่ือนำมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนเรื่องความมั่นคงอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น  โดยใช้กลไกระดับ
จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่  จึงได้จัดทำ 
“คู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและ
โภชนาการ” เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีมีแนวทางการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน 
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ภาพที่ 1 ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร (Crop calendar) ในภาพรวมระดับประเทศ (Country Level) 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

การจัดทำ “คู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
อาหารและโภชนาการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในระดับพื้นที่มีวิธีดำเนินการในทิศทาง
เดียวกัน มีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้ปฏิทินฯ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที โดย 

1.2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าใจการจัดทำข้อมูลปฏิทินฯ ซึ่งประกอบด้วย ชนิดสินค้าที่
รายงาน ข้อมูลที่รายงาน คำจำกัดความในการรายงานข้อมูล และแนวทางการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปีและ
รายเดือนในปีถัดไป 

1.2.2 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในระดับพื ้นที่เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลปฏิทินฯ ได้แก่ การเข้าสู ่ระบบ  
การบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม การเรียกดูข้อมูลที่บันทึก และการส่งข้อมูล  

1.2.3 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าใจกลไกการขับเคลื่อนการจัดทำปฏิทินฯ โดยรับทราบ
บทบาทหน้าที ่ที ่จะต้องดำเนินการ และแนวทางการดำเนินการตลอดกระบวนการจัดทำปฏิทินฯ จนถึง  
การนำไปใช้ประโยชน์ 
  
1.3 แนวทางการใช้ประโยชน์จากปฏิทิน ฯ 

การจัดทำคู่มือฯ นำมาสู่การนำเข้าข้อมูลของแต่ละพื้นที่ตามกระบวนการ เพื่อการจัดทำปฏิทินผลผลิต
สินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรและช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดของจังหวัด  โดยหน่วยงานต่างๆ สามารถนำปฏิทินฯ  
ไปใช้ประโยชน์ อาท ิ

1.3.1 หน่วยงานด้านส่งเสริมการเกษตร สามารถนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะออก
สู่ตลาดในแต่ละชนิดสินค้า สำหรับเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เครื่องจักรกลการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์การเกษตรมีอยู่ที่ไหน เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้หรือไม่ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะสามารถเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
เช่น ปรับปรุงคุณภาพดิน และจัดหาแหล่งน้ำให้กับเกษตรได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ และทราบว่าแหล่งน้ำ
ที่ใช้ได้มาจากไหน รวมถึงให้ข้อแนะนำในการสำรองน้ำล่วงหน้ากรณีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ 

1.3.2 หน่วยงานที่กำกับดูแลการออกใบอนุญาตด้านการเกษตรต่างๆ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมประมง 
และกรมปศุสัตว์ สามารถเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตที่ เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และ
การควบคุมคุณภาพและราคาของปัจจัยการผลิตต่างๆ  เช่น วัสดุทางการเกษตร สารเคมีทางการเกษตร 
เครื่องจักรกลการเกษตร 

1.3.3 หน่วยงานด้านการตลาดและการขาย เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้า
ภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น นำข้อมูลมาวางแผนด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย กำหนด
ระดับราคากลางที ่เหมาะสมในแต่ละช่วงผลผลิต เตรียมการด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ตลอดจนเชื ่อมโยงข้อมูล  
ด้านตลาดกับผู้เกี่ยวข้องด้านการผลิต เพื่อส่งเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพื้น ที่การปลูก และ
ความต้องการบริโภคท้ังในและนอกพ้ืนที่ 

1.3.4 หน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสำคัญใน
พ้ืนในมิติการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของสินค้า และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมถึงการเก็บรักษา  
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1.3.5 หน่วยงานสนับสนุนด้านสินเชื่อ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถทราบ
ล่วงหน้าถึงความต้องการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกับ
ชนิดสินค้าและช่วงเวลาที่มีความต้องการการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูก 

1.3.6 หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลเกษตรขนาดใหญ่ (Big Data) ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด 
จากปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมิติ 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลปฏิทินฯ โดยการนำข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่
ออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลาตลอดปีปฏิทินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนสำรองอาหารระดับจังหวัด การ
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจส่งต่อปริมาณผลผลิตในพื้นที่ และการนำข้อมูล
ปฏิทินไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเพียงพอของอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั้งนี้ ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เป็น
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาในมิติต่างๆ ได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้นำไปใช้ประโยชน์ และเป็นการกระตุ้นการใช้
ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุ งบประมาณ และการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้ หากมีการจัดทำปฏิทินฯ อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป จะทำให้มีฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้
พยากรณ์ผลผลิตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นด้วย และหากเพิ่มความถี่ในการรายงานจะทำให้ได้ข้อมูลที่มี
ลักษณะใกล้ตามเวลาจริง (Real time) มากขึ้น 

อนึ่ง ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จัดทำขึ้นเพื่อการบริหารจัดการความม่ันคงอาหาร  
ในระดับจังหวัดเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้อ้างอิงในทางสถิติหรือทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด 

  



~ 5 ~ 
 

ส่วนที่ 2 คำจำกัดความในการรายงานข้อมูล 

การจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นด้าน
อาหารและโภชนาการ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 
2.1 ชนิดสินค้าที่รายงาน  

สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารสำหรับมนุษย์บริโภค และอาหารสัตว์ทุกชนิดที่มีข้อมูล ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง 
และแมลงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สามารถรายงานสินค้าเกษตรอื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์ได้ นอกจากสินค้าเกษตรที่
เป็นอาหาร 

2.1.1 สินค้าพืช การรายงานสินค้าพืชประกอบด้วย 3 กลุ่มสินค้า (ภาคผนวก 1) คือ  
1. สินค้าพื้นฐาน หมายถึง สินค้าท่ีขอความร่วมมือให้รายงานทุกชนิดที่จังหวัดมีข้อมูล  
2. สินค้าทางเลือก หมายถึง สินค้าที่ไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าพื้นฐาน และจังหวัดประสงค์จะรายงาน

ข้อมูล เช่น พืชท้องถิ่น พืชผักพ้ืนบ้าน หรือสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ฯลฯ 
3. สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
(สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร       

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธาน โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน อีกทั้งจำนวนสินค้ามี
ความแตกต่างกันมาก ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลรายจังหวัดได้ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) พิจารณาคัดเลือกสินค้าพืชสำคัญต่อความมั่นคงอาหารในการจัดทำปฏิทินผลผลิต
สินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และต่อมาสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชุมหารือแนวทางการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร 
รายเดือนระดับจังหวัดประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตามลำดับ) 

2.1.2 สินค้าปศุสัตว ์
1. ปศุสัตว์ที่บริโภคผลผลิต  
• ไข่ไก่  
• ไข่เป็ด  
• ไข่นกกระทา  
• น้ำนมโคดิบ  
• น้ำนมแพะดิบ 

2. ปศุสัตว์ที่บริโภคเนื้อ  
• ไก่เนื้อ  
• ไก่พ้ืนเมือง  
• เป็ดเนื้อ  
• เป็ดเทศ  
• สุกรขุน  
• โคเนื้อ  
• กระบือ  
• แพะ 
• แกะ 
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2.1.2 สินค้าประมง 
1. สัตว์น้ำเค็ม หมายถึง สัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งอาศัยในทะเลธรรมชาติ ปากแม่น้ำ รวมถึงผลผลิต

จากการเพาะเลี้ยง สำหรับนำมาบริโภค และอาหารสัตว์  ได้แก่ ปลาเบญจพรรณ ปลาเป็ด กุ้ง กั้ง เคย ปู หมึก 
หอย และสัตว์อ่ืน ๆ เช่น แมงกะพรุน แมงดาทะเล ปลิงทะเล เป็นต้น  

2. สัตว์น้ำจืด หมายถึง สัตว์น้ำที ่จ ับได้จากแหล่งน้ำที ่เป็นน้ำจืด ได้แก่ แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ  
ลำคลอง ห้วยคลองชลประทาน หนอง บึง กว๊าน ทะเลสาบ และแหล่งน้ำจืดต่าง ๆ รวมถึงผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยง 

2.2 ข้อมูลที่รายงาน เป็นข้อมูลระดับตำบล (สินค้าพืช/แมลงเศรษฐกิจ) และข้อมูลระดับอำเภอ (สินค้าปศุสัตว์/ 
ประมง) ที่หน่วยงานในพ้ืนที่มีการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 

• จำนวนเกษตรกร  
• เนื้อที่เพาะปลูก (พืช) / เนื้อที่ยืนต้น (พืช) 
• เนื้อที่เก็บเกี่ยว (พืช) / เนื้อที่ให้ผล (พืช) / เนื้อที่เลี้ยง (ประมง) 
• การกระจายผลผลิตภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด 
• ปริมาณผลผลิตรวมทั้งปีและรายเดือนของปีเพาะปลูก/ ปีการผลิตปัจจุบัน  
• คาดการณป์ริมาณผลผลิตรวมทั้งปีและรายเดือนของปีเพาะปลูก/ ปีการผลิตถัดไป  
 

หมายเหต ุ- ข้อมูลคาดการณป์ริมาณผลผลิตปีเพาะปลูก 2564/2565 หรือปีการผลิต 2564 ที่จังหวัดได้รายงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมา สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได ้

• กำหนดปีที่รายงานข้อมูลสามารถดูได้ในภาคผนวก 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. กรณีจังหวัดต้องการรายงานข้อมูลสินค้าชนิดอื่นที่ไม่มีในบัญชีรายชื่อสินค้า ขอให้จังหวัดแจ้งเพิ่มรายชื่อ
สินค้าที่ส่วนนโยบายระหว่างประเทศเพื่อความมั ่นคงอาหารทางอาหาร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02 579 5830 e-mail address: ipfs1.oae@gmail.com 
2. กรณีสินค้าเกษตรที่รายงานข้อมูล และสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ขอให้รายงานแยกกัน
โดยไม่นับซ้ำ  
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2.3 คำจำกัดความในการรายงานข้อมูล 
2.3.1 สินค้าพืช 

 คำจำกัดความ 
1) ปีเพาะปลูก1 ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรรมการผลิต พืชไร่ ซึ่งจะทำการผลิต 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป 
2) ปีการผลิต (พ.ศ.) ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการผลิตพืช  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน 
3) จำนวนเกษตรกร บุคคลหรือนิติบุคคลที ่ประกอบกิจการทางการเกษตรในการเพาะปลูกพืช  

มีหน่วยเป็น “ครัวเรือน”  
ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลจำนวนเกษตร สามารถใช้ข้อมูลจำนวนเกษตรกรจาก 

• ฐานข้อมูลการจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.)  
• การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับอำเภอ (รอ.) หรือ 

• ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพ่ือมารายงานในระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร 
4) เนื้อที่เพาะปลูก ขนาดเนื้อที่ดินที่ทำการเพาะปลูกพืชที่กำหนดในปีเพาะปลูกนั้น ๆ ในรอบปีการผลิต  

มีหน่วยเป็น “ไร่” 
5) เนื้อที่เก็บเกี่ยว ขนาดเนื ้อที ่ด ิน ที ่เพาะปลูกพืชไร่ ที ่เกษตรกรสามารถเก็บเกี ่ยวผลผลิตได้  

ไม่รวมเนื้อที่ที่ปล่อยผลผลิตทิ้งไว้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม มีหน่วยเป็น “ไร่” 
6) เนื้อที่ยืนต้น ขนาดเนื้อที่ดิน ที่เกษตรกรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นที่ยืนต้นอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 1 

มกราคมของปีนั้น ๆ มีหน่วยเป็น “ไร่” 
7) เนื้อที่ให้ผลผลิต ขนาดเนื ้อที ่ดินของไม้ผล ไม้ยืนต้นที ่เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้ ในรอบปี  

มีหน่วยเป็น “ไร่” 
8) ปริมาณผลผลิตทั้งป ี ปริมาณผลผลิตทั ้งหมดที่เกษตรกรได้เก็บเกี ่ยวได้ในรอบปีเพาะปลูก/ปีการผลิต  

มีหน่วยเป็น “ตัน” 
9) ผลผลิตรายเดือน ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ในแต่ละเดือน มีหน่วยเป็น “ตัน”   
10) การกระจายผลผลิต ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิตในพื้นที่ไปสู่แหล่งรองรับผลผลิตทาง

การเกษตร (เช่น โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลาดซื้อ-ขายสินค้าทั้งขาย
ปลีก-ส่ง และตลาดกลาง ผู้ส่งออก และผู้บริโภค) ที่ตั ้งอยู่ภายในและภายนอก
จังหวัด มีหน่วยเป็น “ตัน”  โดยการกระจายผลผลิตภายใน-ภายนอกจังหวัด เท่ากับ 
ปริมาณผลผลิตรวมทั้งปี (ปีปัจจุบัน) 
ทั้งนี้ แนวทางการได้มาซึ่งข้อมูลการกระจายผลผลิตภายในจังหวัด-ภายนอก
จังหวัด เช่น การสำรวจในพื้นของเกษตรตำบล หรือเกษตรอำเภอ ข้อมูลจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในระดับจังหวัด การวิเคราะห์และคาดการณ์
โดยอาศัยข้อมูลประกอบอื่น ๆ การสำรวจแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
โรงสีข้าว หรือ ล้ง เป็นต้น 

 
 

 
1 ปีเพาะปลูก กำหนดปีท่ีรายงานข้อมูลให้อ้างอิงตามภาคผนวก 2 
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2.3.2 สินค้าปศุสัตว ์

 คำจำกัดความ 

1) จำนวนเกษตรกร เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง 
ไก่งวง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ นกกระทา ไก่ไข่ เป็ดไข่ โคนม แพะนม กระบือนม และ 
ปศุสัตว์อื่น ๆ มีหน่วยเป็น “ราย” โดยอ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร 
กรมปศุสัตว์ ซึ่งสามารถระบุจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในแต่ละชนิดในระดับ
อำเภอ รวมถึงจำนวนเกษตรกรทั้งหมดในระดับอำเภอ 

2) จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม หรือ 1 มกราคม
ของปีถัดไป 

จำนวนโคเนื้อ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่ โคนม 
และปศุสัตว์อื่นทุกช่วงอายุ (ครอบคลุมถึงแม่โคปลดระวาง ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้  
ในฟาร์มของตนเอง ณ 31 ธันวาคม หรือ 1 มกราคม ของปีถัด  มีหน่วยเป็น 
“ตัว” โดยอ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร กรมปศุสัตว์ 

3) ปริมาณผลผลิต จำนวนสัตว์ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ในรอบหนึ่งปี มีหน่วยเป็น “ตัว” 
หรือ ปริมาณไข่ มีหน่วยเป็น “ฟอง” และ ปริมาณน้ำนมดิบ มีหน่วยเป็น “ตัน” 

4) การกระจายผลผลิต
ภายใน-ภายนอกจังหวัด 

การประเมินสัดส่วนของปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายให้กับผู้รับ
ซื้อภายในจังหวัดหรือผู้รับซื้อภายนอกจังหวัด มีหน่วยเป็น “ตัว” “ฟอง” และ
“ตัน” โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบ เช่น จำนวนสัตว์ที่เคลื่อนย้าย 
โดยวัตถุประสงค์ต่างๆ (เข้าโรงฆ่า/ จำหน่าย/ เลี้ยงต่อ ฯลฯ) ข้อมูลจากระบบ  
e-movement ข้อมูลปศุสัตว์รายเดือนระดับอำเภอ การสุ่มสอบถามเกษตรกร 
ข้อมูลของผู ้ประกอบการ contract farming ขนาดหรือมาตรฐานของฟาร์ม 
ในพื้นที่ ที่ตั้งของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ รวมถึงชนิดของปศุสัตว์ในพื้นที่ที่อาจ
ส่งผลต่อการกระจายผลผลิตที่แตกต่างกัน เป็นต้น ยกตัวอย่าง ไข่ไก่ และ ไข่เป็ด 
อาจนำข้อมูลฟาร์มมาตรฐานจากระบบทะเบียนเกษตรกร โดยฟาร์มท่ีมาตรฐานมี
แนวโน้มที่จะกระจายผลผลิตไข่ไก่ออกนอกจังหวัด และฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานมี
แนวโน้มที่จะกระจายผลผลิตไข่ภายในจังหวัด โดยการกระจายผลผลิตภายใน-
ภายนอกจังหวัด เท่ากับ ปริมาณผลผลิตรวมทั้งปี (ปีปัจจุบัน) 

5) จำนวนแม่ไก่ไข่/เป็ด/
นกกระทา ยืนกรงหรือให้
ไข ่(ทั้งปี) 

จำนวนแม่ไก่ไข่/จำนวนเป็ดที่ให้ไข่/จำนวนนกกระทาที่ให้ไข่ ที่ให้ผลผลิตไข่ไก่/ไข่
เป็ด/ไข่นกกระทา ทั้งปี มีหน่วยเป็น “ตัว” โดยอ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียน
เกษตรกร กรมปศุสัตว์ 

6) จำนวนไข่ไก่/ ไข่เป็ด/ 
ไข่นกกระทา 

จำนวนไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด หรือไข่นกกระทาที่เกษตรกรรวบรวมเพ่ือจำหน่ายให้ 
ผู้รวบรวมต่อไป มีหน่วยเป็น “ฟอง” 

7) จำนวนแม่โค/กระบือ/
แพะ รีดนม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม หรือ 1 มกราคม 
ของปีถัดไป 

จำนวนแม่โค/กระบือ/แพะ ที่ให้น้ำนม ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ 1 มกราคม 
ของทุกปี มีหน่วยเป็น “ตัว” โดยอา้งอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร  
กรมปศุสัตว์ 

8) ปริมาณน้ำนมดิบ ปริมาณน้ำนมโค/ แพะ/ กระบือ ที่เกษตรกรรีดและจำหน่ายได้ทั้งหมดในรอบปี  
มีหน่วยเป็น “ตัน”  
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 คำจำกัดความ 
9)การกระจายผลผลิต
รายเดือน 

กระจายผลผลิตเป็นรายเดือน ใช้ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์รวมทั้งปีหารด้วย 12 
เดือน แล้วปรับค่าเฉลี่ยรายเดือนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงใน
พื้นที ่ โดยพิจารณาจากปัจจัย ที ่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น สภาพอากาศในแต่ละเดือน ความต้องการของตลาดในแต่ละ
ช่วงเวลา (เทศกาล) การเกิดโรคระบาด เป็นต้น ยกตัวอย่าง ปริมาณไข่ไก่/ น้ำนม
จะลดลงในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากอุณหภูมิสูง 
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2.3.3 สินค้าประมง 
 คำจำกัดความ 
1) ชนิดสินค้า รายงานตามชนิดสัตว์น้ำ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สัตว์น้ำเค็ม และสัตว์น้ำจืด   

มีคำนิยาม ดังนี้  
• สัตว์น้ำเค็ม หมายถึง สัตว์น้ำที ่จับได้จากแหล่งอาศัยในทะเล

ธรรมชาติ ปากแม่น้ำ รวมถึงผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง สำหรับนำมาบริโภค 
และอาหารสัตว์ ได้แก่ ปลาเบญจพรรณ ปลาเป็ด กุ้ง กั้ง เคย ปู หมึก หอย และ
สัตว์อ่ืน ๆ เช่น แมงกะพรุน แมงดาทะเล ปลิงทะเล เป็นต้น  

• สัตว์น้ำจืด หมายถึง สัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืด ได้แก่ 
แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ลำคลอง ห้วย คลองชลประทาน หนอง บึง กว๊าน ทะเลสาบ และ
แหล่งน้ำจืดต่าง ๆ รวมถึงผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสำหรับนำมาบริโภค  

2) ประเภทการเลี้ยง ซึ่งมาจากวิธีการทำประมง 2 ประเภท ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำ
ประมงจับธรรมชาติ กล่าวคือ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะแยกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเลี้ยงเดี่ยว และ
การเลี้ยงรวม โดยมีการเพาะเลี้ยงทั้งสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด 

• การเลี ้ยงเดี ่ยว คือ การเลี ้ยงสัตว ์น ้ำชนิดเดียวในหน่วยเลี ้ยง  
โดยหน่วยเลี้ยง เช่น บ่อ กระชัง เป็นต้น 

• การเลี้ยงรวม คือ การเลี้ยงสัตว์น้ำมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไปในหน่วย
เลี้ยงเดียวกัน เช่น เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรวมกับกุ้งแวนนาไมในบ่อเดียวกัน เลี้ยง  
ปลานิลรวมกับปลาตะเพียนในบ่อเดียวกัน เป็นต้น 

การรายงานชนิดสินค้าแบบเลี้ยงรวม  
- กรณีเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรวมกัน และสามารถคำนวณเพื่อประเมินผลผลิต

ได้ทั ้งส ินค้าชนิดหลักและชนิดรองทุกชนิด ให้รายงานทุกชนิด โดยหาก 
ไม่สามารถแยกคำนวณปริมาณผลผลิตรองได้รายชนิด ให้รายงานสินค้ารองเป็น 
“ปลาเบญจพรรณ” 

- กรณีเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรวมกับสัตว์น้ำเค็ม เช่น เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรวมกับ
กุ้งแวนนาไม ให้แยกคำนวณเป็นสัตว์น้ำจืด และสัตว์น้ำเค็ม และรายงานสินค้า
ทั้งกุ้งก้ามกรามและกุ้งขาวแวนนาไม 

การทำประมงจับจากธรรมชาติ ประกอบด้วยการทำประมง 2 ประเภท  
• การทำประมงทะเล (จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม) แบ่งออกเป็น  

- การทำประมงพาณิชย์ หมายความว่า การทำการประมงโดยใช้
เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรือที่ใช้เครื่องยนต์มีกําลังแรงม้า
ถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือใช้เรือประมงโดยมีหรือใช้เครื่องมือทำ  
การประมงตามประเภท วิธี จำนวนแรงงานที่ใช้ หรือลักษณะการทำการประมง
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และให้หมายความรวมถึงการใช้เรือประมง
ดังกล่าวทำการแปรรูปสัตว์น้ำไม่ว่าจะมีการทำการประมงด้วยหรือไม่ก็ตาม 
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 คำจำกัดความ 
 - การทำประมงพื้นบ้าน หมายความว่า การทําการประมงในเขต

ทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้เรือประมง หรือใช้เครื ่องมือทำการประมงโดยไม่ใช้
เรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์  

• การทำประมงน้ำจืด (จับธรรมชาติ_น้ำจืด) หมายความว่า การจับสัตว์
น้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือวิธีใด ๆ เพื่อใช้
บริโภคหรือขายก็ได้ แต่ไม่รวมการจับเพ่ือ การแข่งขัน การทดลอง การกีฬา 
หรือเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 

3) เนื้อที่เลี้ยง ขนาดของพื้นที่ผิวน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ เฉพาะการเพาะเลี้ยงที่มีผลผลิต
เท่านั้น โดยไม่รวมขอบบ่อ มีหน่วยเป็น “ไร่” โดยรายงานเป็น 2 รูปแบบ คือ 
เนื้อที่เลี้ยงรวมระดับอำเภอ และเนื้อที่เลี้ยงรายชนิดสัตว์น้ำ 

• กรณีเลี้ยงสัตว์จืดรวมหลายชนิดในหน่วยเลี้ยงเดียวกัน ให้รายงานเนื้อที่
เลี้ยงที่สินค้าประมงหลัก  

• กรณีเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรวมกับสัตว์น้ำเค็ม ให้รายงานเนื้อที่เลี้ยงทุกสินค้า 
4) จำนวนเกษตรกร/เรือ
ทำการประมง/ครัวเรือน
ประมง 

1) จำนวนเกษตรกร (กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
    จำนวนเกษตรกร หมายถึง จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ถือครองหน่วยจัดการ
ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือโดยทั่วไปเรียกว่า“ฟาร์ม” ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอาจเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และอาจถือครองฟาร์มมากกว่า 1 แห่งก็เป็นได้ 
และรายงานเป็น 2 รูปแบบ คือ จำนวนเกษตรกรรวมระดับอำเภอ และ
จำนวนเกษตรกรรายชนิดสัตว์น้ำ (โดยให้ระบุที ่มาของข้อมูล) โดยจำนวน
เกษตรกรประมงเพาะเลี้ยง (น้ำจืด/ ชายฝั่ง) มีหน่วยเป็น “ราย” กรณีเกษตรกร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมกันหลายชนิดในหน่วยเลี้ยงเดียวกัน ให้รายงานจำนวน
เกษตรกรรายชนิดสัตว์น้ำ โดยจำแนกตามหลักการเดียวกันกับการรายงานชนิด
สัตว์น้ำ  
2) จำนวนเรือประมง (กรณีจับธรรมชาติ_น้ำเค็ม) 
    จำนวนเรือประมง หมายถึง จำนวนเรือที่ทำการประมงในรอบปี โดยจำนวน
เรือประมงพาณิชย์นับจากจำนวนเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
ทุกลำในแต่ละอำเภอ ส่วนจำนวนเรือประมงพื้นบ้านนับจากจำนวนเรือจด
ทะเบียนประมงพ้ืนบ้านในแต่ละอำเภอ มีหน่วยเป็น “ลำ”  
3) จำนวนครัวเรือนประมง (กรณีจับธรรมชาติ_น้ำจืด) 
    จำนวนครัวเรือนประมง หมายถึง จำนวนครัวเรือนประมงน้ำจืด อาจมี
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ ในบ้านเดียวกัน โดยบุคคลเหล่านั้น
ร่วมกันในการจัดหาและใช้สิ่งอุปโภค บริโภค อันจำเป็นแก่การครองชีพและมี
สมาชิกคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนทำการจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ด ้วยเครื ่องมือทำการประมงหรือว ิธ ีใด ๆ ในรอบปีที ่ผ ่าน  มีหน่วยเป็น 
“ครัวเรือน” ในปัจจุบันใช้ข้อมูลที่กรมประมงสำรวจ และรวบรวม โดยอ้างอิง
จากการสำมะโนการเกษตรของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2556 
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 คำจำกัดความ 
5) ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำ 1) ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำรายเดือน ผลผลิตสัตว์น้ำที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน  

มีหน่วยเป็น “ตัน” แบ่งตามประเภทการสำรวจดังนี้  
• ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยง หมายถึง ผลผลิตสัตว์น้ำราย

สินค้าท่ีผลิตได้ทั้งหมดจากหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำโดยนับรวมทั้งการจับเพ่ือขายและ/
หรือเพื่อการบริโภค โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมินปริมาณ
ผลผลิตรายเดือน เช่น ฤดูกาล ช่วงการจับสัตว์น้ำ โรคระบาดในสัตว์น้ำ ความ
ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (MD/APPD) การลงสำรวจสัมภาษณ์
เกษตรกร และช่วงเวลาการเริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น  

• ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการทำประมงทะเล หมายถึง ผลผลิตสัตว์น้ำ
รายสินค้าที่จับได้ทั้งหมดจากการทำประมงทะเล ทั้งการจับเพื่อขายและ/หรือ
เพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นผลรวมของปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทำประมง
พาณิชย์ และการทำประมงพ้ืนบ้าน โดยมีวิธีการจัดทำข้อมูล ดังนี้ 
 - ประมงพาณิชย์ ใช้ข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่เรือประมงนำมาขึ้นท่า
เทียบเรือเพื่อจำหน่ายหรือผ่านท่าเพื่อนำไปจำหน่ายสถานที่อื่น ทั้งนี้ไม่คำนงึว่า
สัตว์น้ำจับได้จากแหล่งประมงใดหากมีการนำสัตว์น้ำมาขึ้นท่า ณ บริเวณจังหวัด
ใดให้ถือเป็นปริมาณสัตว์น้ำเค็ม ณ จังหวัดนั้น โดยใช้ข้อมูลจากการชั่งจริง  
ณ ท่าเทียบเรือ (Landing Declaration) ที่มีการบันทึกในระบบ Thai Flag 
Catch Certificate 
  - ประมงพื้นบ้าน ใช้ข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำที ่จับได้จากการทำประมง
พ้ืนบ้าน ที่สำนักงานประมงจังหวัดทำการสำรวจและบันทึกข้อมูล เป็นรายเดือน 

• ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการทำประมงน้ำจืด หมายถึง ผลผลิตสัตว์น้ำ
รายสินค้าที่จับได้ทั้งหมดจากการทำประมงน้ำจืด ทั้งการจับเพื่อขายและ/หรือ
เพ่ือการบริโภค โดยใช้ข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2) ปริมาณผลผลิตทั้งปี หมายถึง ผลรวมของสัตว์น้ำที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน  
ในรอบปีการผลิต (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) โดยเมื่อนำข้อมูลปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำราย
เดือนรวมกันจะเท่ากับปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำทั้งปีมีหน่วยเป็น “ตัน”  
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 คำจำกัดความ 
6) การกระจายผลผลิต ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที ่ไปสู่ แหล่งรองรับผลผลิตสัตว์น้ำ เช่น 

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ตลาดซื้อ-ขายสินค้าทั้งขายปลีก-ส่ง และตลาดกลาง ผู้
ส่งออก และผู้บริโภค ที่ตั้งอยู่ภายในและภายนอกจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทราบผลผลิตของสินค้าในแต่ละชนิด ว่ามีการขายอยู่ภายในจังหวัดหรือส่งออก
ไปขายภายนอกจังหวัดเป็นจำนวนเท่าไร  มีหน่วยเป็น “ตัน” 
แนวทางในการประเมินสัดส่วนการกระจายผลผลิตภายในจังหวัดและ
ภายนอกจังหวัด  

• การลงพื้นที่สัมภาษณ์ในตลาดค้าส่งในจังหวัดว่าได้สินค้าประมงมาจาก
เกษตรกรจังหวัดตนเองหรือจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือประมาณการข้อมูลการกระจาย
ผลผลิตภายในและภายนอก โดยจะใช้ข้อมูลปริมาณผลผลิตที ่เกษตรกร/
ชาวประมงจำหน่ายให้ผู ้ซ ื ้อรายแรกที ่ร ับซื ้อสินค้าประมงจากเกษตรกร/
ชาวประมงที่อยู่ภายในหรือนอกจังหวัดมารายงาน ยกตัวอย่างเช่น กรณีพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งรับซื้อขนาดใหญ่ ดังนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงนำสินค้า
ประมงไปขายที่แหล่งรับซื้อดังกล่าว จึงถือเป็นการกระจายผลผลิตภายนอก
จังหวัด ถึงแม้ว่าสินค้านั้นจะส่งมาขายภายในจังหวัดในภายหลังก็ตาม  
• สุ่มสำรวจจากเจ้าของเรือ/ผู้รับซื้อสัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อสอบถามสัดส่วน

การกระจายปริมาณสัตว์น้ำไปสู่ผู ้บริโภคหรือตลาดภายในจังหวัดและนอก
จังหวัดเป็นปริมาณเท่าใด แล้วนำข้อมูลจากตัวอย่างมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็น
ภาพรวมของจังหวัด 

7) ปีการผลิต (พ.ศ.) ปี พ.ศ. ของข้อมูลปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำ 
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2.4 แนวทางการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปีและรายเดือนในปีถัดไป 
2.4.1 สินค้าพืช 

1) คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพาะปลูกหรือเนื้อที่เก็บเกี่ยว (เพิ่มขึ้น/ลดลง)  ของสินค้าชนิด
นั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเพาะปลูกของเกษตรกร หรือการเพิ่มขึ้น/
ลดลงของเนื้อที่เก็บเกี่ยว เช่น  

• แนวโน้มของราคาสินค้าเกษตรชนิดนั้น 
• แนวโน้มความต้องการผลผลิตและปริมาณผลผลิตทั้งในตลาดโลกและในประเทศ  
• ต้นทุนการผลิต และกระบวนการผลิต 
• สถานการณ์การแข่งขัน 
• แนวโน้มการผลิต 
• สถิติการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตที่ผ่านมาในอดีต 
• คาดการณ์ภาวะภัยธรรมชาติ / สภาพดินฟ้าอากาศ 
• การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน 
• คาดการณ์ปริมาณน้ำในเข่ือน  
• นโยบายด้านการเกษตรของภาครัฐและแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ 
• ปัจจัยอื่น / แหล่งข้อมูลอื่น 
2) คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี โดยนำเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว คูณด้วยจำนวนผลผลิตต่อไร่จะได้ปริมาณ

ผลผลิตทั้งปีเพาะปลูก/ปีการผลิต 
3) คาดการณ์ร้อยละรายเดือนของผลผลิตทั้งปีเพาะปลูก/ ปีการผลิต ในข้อ 2 โดยพิจารณาจากข้อมูล

สถิติย้อนหลัง 3-5 ปี ของช่วงเดือนเดียวกันถัวเฉลี่ย ควบคู่กับการพิจารณาปัจจัยอื่น ที่อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิต 
ประกอบด้วย เช่น ปริมาณน้ำฝนที่อาจสืบเนื่องจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง หรือน้ำท่วม อุณหภูมิ และข้อมูลภัยพิบัติ เป็นต้น  
ตัวอย่างการคำนวณค่าเฉลี่ยร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือน 

 
 
ตัวอย่าง คำนวณร้อยละปริมาณผลผลิตในเดือน ส.ค. 2561 โดยการทำ Moving average 3 ปี ดังนี้
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2.4.2 สินค้าปศุสัตว์ 
1) แนวทางการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าปศุสัตว์สามารถคำนวณ แบ่งเป็น  

ปศุสัตว์ที่บริโภคผลผลิต คำนวณปริมาณผลผลิตโดยพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง 
ณ วันสุดท้ายของปีก่อนหน้า (31 ธันวาคม)/ วันแรกของปีที่รายงาน (1 มกราคม) และอัตราการให้ผลผลิตในรอบหนึ่งปี 

1. ไข่ไก ่
ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ทั้งปี =  จำนวนแม่ไก่ยืนกรง*  

คูณ อัตราการให้ไข่ของแม่ไก่ยืนกรงในรอบหนึ่งปี**  
หมายเหตุ: * ข้อมูลแม่ไก่ยืนกรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือ 1 มกราคม 2564  
อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร กรมปศุสัตว์** ร้อยละ 80 ของจำนวนวันใน 1 ปี หรือ 292 ฟอง/
ตัว/ปี 

2. ไข่เป็ด  
ปริมาณผลผลิตไข่เป็ดทั้งปี = จำนวนแม่เป็ดที่ให้ไข่* 

                                           คูณ อัตราการให้ไข่ของแม่เป็ดที่ให้ไข่ในรอบหนึ่งปี** 
หมายเหตุ: * ข้อมูลแม่เป็ดที่ให้ไข่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร  

กรมปศุสัตว์** เป็ดเลี้ยงในคอก ร้อยละ 70 - 80 ของจำนวนวันใน 1 ปี หรือ 260 - 292 ฟอง/ตัว/ปี    
เป็ดไล่ทุ่งร้อยละ 65 โดยประมาณ 

3. ไข่นกกระทา  
ปริมาณผลผลิตไข่นกกระทา = จำนวนแม่นกกระทา* 

                                                คูณ อัตราการให้ไข่ของแม่นกกระทาในรอบหนึ่งปี** 
หมายเหตุ: * ข้อมูลแม่นกกระทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร  

กรมปศุสัตว์ ** ร้อยละ 70 - 80 
4. น้ำนมโคดิบ  

ปริมาณผลผลิตน้ำนมโคดิบทั้งปี = จำนวนโครีดนม* 
                                                      คูณ อัตราการให้นมเฉลี่ย 8 - 13 กก./วัน/ตัว  
                                                    คูณ จำนวนวันที่ให้นมในรอบหนึ่งปี (305 วัน)  
                                            หาร 1,000 (หน่วยเป็น “ตัน”)  
หรือ ใช้ข้อมูลปริมาณผลผลิตในระบบทะเบียนเกษตรกร /ศูนย์รวบรวมน้ำนม  

หมายเหตุ: * ข้อมูลแม่โครีดนม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร  
กรมปศุสัตว์ 

5. น้ำนมแพะดิบ  
ปริมาณผลผลิตน้ำนมแพะดิบ = จำนวนแม่แพะให้นม* 
                                              คูณ ด้วยอัตราการให้นมเฉลี่ยประมาณ 1 กก./วัน 
                                            หรือ 2.5 ลิตร/วัน  
                                           คูณ จำนวนวันที่ให้นม (150 - 240 วัน)  
                                            หาร 1,000 (หน่วยเป็น “ตัน”)  

หมายเหตุ: * ข้อมูลแม่แพะให้นม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร 
กรมปศุสัตว์ 
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ปศุสัตว์ที่บริโภคเนื้อ คำนวณปริมาณผลผลิตโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง  
 (จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง ณ วันสุดท้ายของปีก่อนหน้า (31 ธันวาคม) หรือ ณ วันแรกของปีที่

รายงาน (1 มกราคม)  
 จำนวนรอบของการเลี้ยงในหนึ่งปี (รุ่น) และ  
 จำนวนสัตว์ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหารในรอบหนึ่งปี 
1. ไก่เนื้อ ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหารในรอบหนึ่งปี  

ปริมาณไก่เนื้อ ฯ = ข้อมูลจำนวนไก่เนื้อ* 
                        คูณ จำนวนรอบการเลี้ยงไก่เนื้อต่อปี**  

หมายเหตุ: * ข้อมูลจำนวนไก่เนื้อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรกรมปศุสัตว์ 
 ** 3-5 ครั้ง หรือเฉลี่ย 4.5 ครั้ง โดยประมาณ 

2. ไก่พื้นเมือง ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหารในรอบหนึ่งปี 
ปริมาณไก่พ้ืนเมืองฯ = จำนวนไก่พ้ืนเมือง* 
                             คูณ  รอบการผลิตไก่พ้ืนเมืองต่อปี (2 ครั้ง)  

หมายเหตุ: * ข้อมูลจำนวนไก่พ้ืนเมือง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร กรมปศุสัตว์ 
3. เป็ดเนื้อ ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหารในรอบหนึ่งปี 

ปริมาณเป็ดเนื้อฯ = จำนวนเป็ดเนื้อ* 
                               คูณ รอบการผลิตเป็ดเนื้อต่อปี (3-5 ครั้ง หรือเฉลี่ย 4 ครั้ง)  

หมายเหตุ: * ข้อมูลจำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรกรมปศุสัตว์ 
4. เป็ดเทศ ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหาร ในรอบหนึ่งปี 

ปริมาณเป็ดเทศฯ = จำนวนเป็ดเทศ*  
                         คูณ รอบการผลิตเป็ดเทศต่อปี (4 ครั้ง)  

หมายเหตุ: *ข้อมูลจำนวนเป็ดเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร กรมปศุสัตว์ 
5. สุกรขุน ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหารในรอบหนึ่งปี 

ปริมาณสุกรขุนฯ สามารถเลือกคำนวณได้ 3 วิธี คือ  
(1) ปริมาณสุกรขุนฯ = สุกรแม่พันธุ์  
                             คูณ จำนวนลูกสุกรที่เกิดเฉลี่ยต่อปี  
                                   (2.2 รอบต่อปี รอบละ 9.8 ตัว เท่ากับ 22 ตัว/ปี)  
                             หัก อัตราการสูญเสีย ร้อยละ 10 หรือ  
(2) ปริมาณสุกรขุนฯ = จำนวนสุกรขุนและลูกสุกร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 
                              หัก อัตราการสูญเสียร้อยละ 5  
                              คูณ จำนวนรอบการผลิต (2.2 รอบต่อปี)  
(3) ปริมาณสุกรขุนฯ = จำนวนสุกรขุน ณ วันที่ 1 ม.ค.  
                              คูณ 2.2 (จำนวนรอบการผลิต/ปี)  
                              คูณ อัตราการสูญเสียร้อยละ 8  

 
หมายเหตุ: ข้อมูลจำนวนสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน และลูกสุกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร 
กรมปศุสัตว์ 
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6. โคเนื้อ ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหารในรอบหนึ่งปี 
ปริมาณโคเนื้อฯ = (จำนวนโคขุน  คูณ  2 รอบการผลิตต่อปี)  
                      บวก (จำนวนโคพ้ืนเมือง  คูณ 0.5 รอบการผลิตต่อปี) 
                      บวก (จำนวนโคลูกผสมตัวผู้ คูณ 0.5 รอบการผลิตต่อปี)  
                      บวก (จำนวนโคนมตัวผู้ คูณ 0.5 รอบการผลิตต่อปี)  

หมายเหตุ: ข้อมูลโคขุน โคพ้ืนเมือง โคลูกผสม โคนมตัวผู้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียน
เกษตรกร กรมปศสุัตว ์

7. โคขุน  
ปริมาณโคขุนฯ = จำนวนโคขุน ณ วันที่ 1 ม.ค. จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
                     คูณ 2 (จำนวนรอบการเลี้ยงต่อปี)   

8. กระบือ ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหารในรอบหนึ่งปี 
ปริมาณกระบือฯ คำนวณได้ 2 วิธี คือ  

(1) ปริมาณกระบือฯ = จำนวนกระบือตัวผู้*  

                             คูณ 0.4 รอบการผลิตต่อปี  
(2) ปริมาณกระบือฯ = จำนวนกระบือ เข้าโรงฆ่าไม่เกิน 1-2 เท่า ของจำนวนกระบือ  

หมายเหตุ: * ข้อมูลกระบือตัวผู้ และจำนวนกระบือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร กรม
ปศุสัตว์ 

9. แพะ ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหารในรอบหนึ่งปี 
ปริมาณแพะฯ คำนวณได้ 2 วิธี คือ  

(1) ปริมาณแพะฯ = จำนวนแพะ*   
                          คูณ จำนวนลูกที่เกิดต่อปี (1.5 ตัว/ปี)  
                          หาร 2 (ตัวผู้)  
(2) ปริมาณแพะฯ  = จำนวนแพะเข้าโรงฆ่าไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนแพะที่เลี้ยง  
                           ณ วันที่ 1 ม.ค.  

หมายเหตุ: * จำนวนแพะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 / 1 มกราคม 2564 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร กรมปศุสัตว ์
10. แกะ ที่คาดว่าจะถูกนำไปฆ่าเพ่ือเป็นอาหารในรอบหนึ่งปี 

ปริมาณแกะ ฯ = จำนวนแกะ* 

                    คูณ จำนวนลูกท่ีเกิดต่อปี (2 ตัว/ปี)  
                    หาร 2 (ตัวผู้)  

หมายเหตุ: * จำนวนแกะ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกร กรมปศุสัตว์ 
2) การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปีของปีถัดไป และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในเดือนที่ยังไม่มี

ข้อมูล (พ.ย. - ธ.ค.) สามารถพิจารณาจากข้อมูลสถิติย้อนหลังของจังหวัดเป็นฐาน และข้อมูลการคาดการณ์
ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ทั ้งปี ของกรมปศุสัตว์ ควบคู่กับกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต เช่น 
แนวโน้มราคา ต้นทุน ความต้องการของตลาดและการเลี้ยงของเกษตรกร และโรคระบาด เป็นต้น  

3) การประมาณการร้อยละของปริมาณผลผลิตรายเดือนเทียบกับประมาณการผลิตทั ้งปี ให้
พิจารณาช่วงเวลาที่ปริมาณผลผลิตมากหรือน้อยตามลักษณะของชนิดสินค้าสินค้า เช่น สภาพอากาศ (โคนมให้
ผลผลิตน้ำนมดิบมากในช่วงอากาศเย็นเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ ในขณะที่ให้ปริมาณน้ำนมดิบน้อย
ในช่วงอากาศร้อนเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม) ช่วงเทศกาลที่อาจส่งผลต่อปริมาณปศุสัตว์ที่ออกสู่
ตลาด/ความต้องการสินคา้ปศุสัตว์ การสำรวจประจำปีและการสุ่มสำรวจสภาวะการผลิต 
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ทั้งนี้ การคาดการณ์ปริมาณปศุสัตว์รายปี ผู้จัดทำข้อมูลของหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติม โดยติดต่อได้ที่ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร. 0 2653 4474 

หมายเหตุ แนวทางการคาดการณ์การณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าปศุสัตว์และสูตรการคำนวณข้างต้น        
เป็นเพียงแนวทางการได้มาซึ่งผลผลิตในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ จังหวัดสามารถปรับแนวทางการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และบริบทของการเลี้ยงในแต่ละพ้ืนที่ได้ 

2.4.3 สินค้าประมง 
การจัดทำปริมาณผลผลิตรายเดือนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น เนื่องจากส่วนใหญ่จังหวัดมีข้อมูลจำนวน

เกษตรกรและเนื้อที่เลี้ยงเป็นรายปี จึงมีแนวทางให้จัดทำข้อมูลเป็นรายปี แล้วคำนวณสัดส่วนเป็นรายเดือน มีข้ันตอนดังนี้ 
1) การจัดทำปริมาณผลผลิตทั้งปีในระดับอำเภอ รายชนิดสินค้า สามารถประมาณการปริมาณ

ผลผลิตทั้งปีในระดับอำเภอ ในปีการผลิตปัจจุบันและปีถัดไป พิจารณาจากเนื้อที่เลี้ยง และผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี มี
วิธีการโดยสังเขปดังนี้  

ก) สรุปจำนวนเกษตรกรและเนื้อที่เลี้ยงจำแนกตามชนิดสินค้าและประเภทการเลี้ยงโดยพิจารณา
จากบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงสัตว์น้ำของปีการผลิตล่าสุด (ปีก่อนหน้าปีปฏิทิน) หรือทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

ข) ประมาณการจำนวนเกษตรกรและเนื้อที่เลี้ยงในแต่ละชนิดสินค้าและประเภท การเลี้ยงในปี 
การผลิตปัจจุบันและปีการผลิตถัดไปจากการสุ่มสำรวจสภาวะการเลี้ยงในแต่ละชนิดสินค้าและประเภทการเลี้ยง เพ่ือ
นำผลการสำรวจสภาวะมาใช้ในการประมาณการจำนวนเกษตรกรและเนื้อที่เลี ้ยง  โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปี 
การผลิตล่าสุด (ปีก่อนหน้าปีปฏิทิน) ว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น/ลดลง/ทรงตัว โดยพิจารณาจากปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบ เช่น ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนลูกพันธุ์ ราคาสินค้าตกต่ำ แผนการส่งเสริมจากภาครัฐ การถูกแย่งส่วนแบ่ง
การตลาด เป็นต้น โดยผลรวมจากทุกประเภทการเลี้ยงในแต่ละสินค้าจะเป็นจำนวนเกษตรกรและเนื้อที่เลี้ยงของสินค้านั้นๆ 
(กรณีเกษตรกรมีการผลิตสินค้ามากกว่า 1 ชนิด หรือ มากกว่า 1 ประเภทการเลี้ยง หรือมีแหล่งผลิตมากกว่า  
1 แห่ง จำนวนเกษตรกรอาจเป็นการนับซ้ำได้) 

ค) ประมาณการผลผลิตทั้งปีจำแนกตามชนิดสินค้าและประเภทการเลี้ยงโดยการสอบถามข้อมูล
ประมาณการผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปีหรือผลผลิตเฉลี่ย/ตร.ม./ปีหน่วยเป็น “กก.”ไปพร้อมกับการสุ่มสำรวจสภาวะ 
การเลี้ยงในข้อ ข (ผู้สำรวจควรเตรียมข้อมูลผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี ของปีย้อนหลัง และปีการผลิตล่าสุดเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องเป็นไปได้ขณะสำรวจ) และนำผลการสำรวจมาใช้คำนวณประมาณการผลผลิต  ทั้งปีจำแนกเป็น
รายสินค้าและประเภทการเลี้ยง ตามสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเลี้ยงเดี่ยว 
ผลผลิตทั้งปีสินค้า ก (กก.) ประเภทการเลี้ยงที่ 1 
= (เนื้อที่เลี้ยงสินค้า ก ประเภทการเลี้ยงที่ 1) x (ผลผลิตเฉลี่ย/เนื้อที่/ปี ของสินค้า ก ประเภทการเลี้ยงที่ 1) 
   เนื้อที่ หน่วยเป็น “ไร่”  

กรณีเลี้ยงรวม 
ผลผลิตคำนวณ 2 ส่วน ดังนี ้
1. เลี้ยงเป็นสัตว์น้ำหลัก : คำนวณเช่นเดียวกับกรณีเลี้ยงเดี่ยว  
2. เลี้ยงเป็นสัตว์น้ำรอง : คำนวณดังนี้ 
    ผลผลิตทั้งปีสินค้า ก (กก.) เลี้ยงรอง ประเภทการเลี้ยงที่ 1 
    = (เนื้อที่เลี้ยงสินค้า ก เลี้ยงรอง ประเภทการเลี้ยงที่ 1) x (ผลผลิตเฉลี่ย/เนื้อที่/ปี ของสินค้า ก เลี้ยงรอง 
        ประเภทการเลี้ยงที่ 1) 
       เนื้อที่ หน่วยเป็น “ไร่”  
       

ทั้งนี้การนำเสนอ “เนื้อที่เลี้ยง” ให้จังหวัดนำเสนอเฉพาะเนื้อที่เลี้ยงหลัก 
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ง) รวมผลผลิต (เลี้ยงเดี่ยว/เลี้ยงรวม) ทุกประเภทการเลี้ยงรายสินค้า จะได้ผลผลิตทั้งปีระดับ

อำเภอ และแปลงหน่วยผลผลิตจาก “กก.” เป็น “ตัน” 
*หมายเหตุ* แนวทางการประมาณการข้อมูลในปีปัจจุบันและปีถัดไปข้างต้นเป็นเพียงการ

นำเสนอตัวอย่างของการประมาณการข้อมูลอย่างเร็วอย่างไรก็ตามหน่วยงานอาจใช้แนวทางอื่นได้ตามความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับบุคลากรงบประมาณและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการอ้างอิงที่มาของการประมาณการ และความสอดคล้องสัมพันธ์กันของข้อมูลที่จัดทำข้ึน 

2) การประมาณการปริมาณผลผลิตรายเดือนในปีการผลิตปัจจุบันและปีถัดไป สามารถจัดทำ     
โดยหาสัดส่วนของผลผลิตรายเดือน (เป็นร้อยละ) เพื่อนำไปประมาณผลผลิตรายเดือนจากผลผลิตรายปี โดยมี
แนวทางในการหาสัดส่วนรายเดือนดังนี้ 

ก) กรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลรายเดือนย้อนหลังเช่น กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดำ ให้คำนวณ
สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยต่อเดือนจากปริมาณผลผลิตรายเดือนเฉลี่ยของเดือนเดียวกันย้อนหลัง 3-5 ปี 

ข) กรณีไม่มีข้อมูลรายเดือนย้อนหลังให้หน่วยงานประมาณการสัดส่วนผลผลิต รายเดือนจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมา เช่น สัดส่วนผลผลิตรายเดือนจากการสำรวจประจำปี การสุ่ม
สำรวจสภาวะการผลิต เป็นต้น  
*หมายเหตุ* ผู ้จัดทำข้อมูลพิจารณาความสอดคล้องของปริมาณผลผลิตรายเดือนโดยตรวจสอบกับสภาวะ       
การเลี้ยง หรือปัจจัยอ่ืนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและปริมาณที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละเดือน 

ค) การทำประมงทะเล (จับธรรมชาติ น้ำเค็ม) 
• การทำประมงพาณิชย์ การจัดทำข้อมูลประมาณการปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่จับได้จากการ

ทำประมงพาณิชย์และนำขึ้นท่าเทียบเรือรายอำเภอ ให้สำนักงานประมงจังหวัดรายงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่
หน่วยงานส่วนกลางโดยกลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ดำเนินการจัดทำโดยใช้
ข้อมูลบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ (Landing declaration) ของเรือประมงพาณิชย์ ทั้งที่ทำการประมง
ในน่านน้ำไทยและนอกน่านน้ำไทย และในการจัดทำข้อมูลตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ให้
สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการจัดทำข้อมูลเอง 

• การทำประมงพื้นบ้าน การจัดทำข้อมูลประมาณการปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่จับได้จากการ
ทำประมงพื้นบ้านสำนักงานประมงจังหวัดสามารถใช้ข้อมูลจากระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมงในส่วนของ
การทำประมงพื้นบ้าน (ในกรณีที่บันทึกข้อมูลครบถ้วนตามจำนวนตัวอย่างของแต่ละประเภทเครื่องมือทำการ
ประมงในแต่ละเดือน) โดยมีแนวทางการจัดทำเพ่ือประมาณการข้อมูล ดังนี้ 

 
ก. สำรวจจำนวนเรือที่ทำการประมงในแต่ละประเภทเครื่องมือ รายเดือน 

 ข. สำรวจการลงแรงทำการประมง(จำนวนวัน) ของแต่ละประเภทเครื่องมือทำการประมงเป็นรายเดือน 
 ค. สุ่มตัวอย่างเพื่อสำรวจปริมาณการจับสัตว์น้ำที่จับได้เฉลี่ยต่อวัน ในแต่ละประเภท
เครื่องมือทำการประมง (26 เครื่องมือ) รายชนิดสัตว์น้ำ รายเดือน 

ง. คำนวณหาสัดส่วนสัตว์น้ำที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างใน ค. จำแนกตามประเภทเครื่องมือ
ทำการประมง เป็นรายเดือน 

การจัดทำข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทำประมงพื้นบ้านในแต่ละจังหวัด ใช้
วิธีการคำนวณหาปริมาณการจับสัตว์น้ำของแต่ละประเภทเครื่องมือทำการประมง รายเดือน รายจังหวัด จากสูตร 
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เมื่อได้ปริมาณการจับสัตว์น้ำของแต่ละชนิดสัตว์น้ำ ในแต่ละประเภทเครื่องมือทำการประมง  
นำมาแตกสัดส่วนองค์ประกอบสัตว์น้ำ เพื ่อใช้ในการประมาณค่าของปีถัดไป โดยจำแนกตามเครื่องมือทำ 
การประมงให้ครบถ้วนทุกประเภทเครื่องมือทำการประมง เป็นรายเดือน โดย สินค้าเกษตรรายเดือน (ของแต่ละ
ชนิดสัตว์น้ำ) ระดับจังหวัด ด้านจับธรรมชาติ น้ำเค็ม คือ 
 
 
 

ง) ทำการประมงน้ำจืดจากธรรมชาติ  
• การคาดการณ์ผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติทั้งปีของปีปัจจุบันและปีถัดไป พิจารณา  

จากข้อมูลสถิติย้อนหลังของจังหวัดเป็นฐาน โดยจำแนกเป็นรายชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญ และพิจารณาร่วมกับปัจจัย
อื่นที่อาจส่งผลกระทบกับผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด และความต้องการ
ของตลาด เป็นต้น มีหน่วยเป็นตัน และทำการพยากรณ์ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืดแต่ละชนิดโดยประมาณการจาก
ข้อมูลราคาย้อนหลังในอดีตมีหน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัม สำหรับการพยากรณ์มูลค่าสัตว์น้ำจืดให้นำข้อมูล
ประมาณการผลจับคูณด้วยข้อมูลประมาณการราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำ มีหน่วยเป็น พันบาท 

• การคาดการณ์ปริมาณผลจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติรายเดือน ให้ประมาณการจากข้อมูล 
ในอดีตที่จัดเก็บเป็นรายเดือน หากไม่มีข้อมูลในอดีต ให้พิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ และ

ปริมาณการจับสัตว์น้ำในแต่ละประเภทเครื่องมือทำการประมง = จำนวนเรือที่ออกทำการประมงในแต่ละ
ประเภทเครื่องมือทำการประมง x ปริมาณการจับเฉลี่ยต่อวัน (กก./วัน) x จำนวนวันทำการประมงเฉลี่ยต่อ
เดือน (วัน/เดือน) 
ปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้าน = ผลรวมของปริมาณการจับสัตว์น้ำ ทุกประเภทเครื่องมือ
ทำการประมง  
ปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้านรายปี = ผลรวมของปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำการ
ประมงพ้ืนบ้านในรอบ 12 เดือน 

ตัวอย่าง การประเมินผลการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพ้ืนบ้านของเครื่องมืออวนจมปู จังหวัดตราด เดือน ม.ค. 
จำนวนเรือ (N)    = 827 
จำนวนตัวอย่าง(n)  = 169 
จำนวนวันเฉลี่ยต่อวัน      =   21 

ผลจับของแต่ละชนิดสัตว์น้ำ = N/n x [จำนวนวันเฉลี่ยต่อเดือน]x[ผลจับรวมจากตัวอย่างของแต่ละชนิดสัตว์น้ำ] 
ปลาท ู =  (827/169) x 21 x 4.7  =  482.98 กก.  =  0.48  ตัน. 
ปลาเลยหน้าดิน =  (827/169) x 21 x 9.4 =  965.98 กก.  =  0.97  ตัน. 
ปูม้า =  (827/169) x 21 x 752.6  =  77,339.7 กก.  =  77.34  ตัน. 
ปูอื่นๆ =  (827/169) x 21 x 0.195  =  20.04 กก.  =  0.02  ตัน. 

ทำการคำนวณให้ครบถ้วนทุกเครื่องมือทำการประมง เพ่ือหาชนิดสินค้าในภาพรวมของการทำประมงพ้ืนบ้าน  
          ชนิดสินค้าปลาทู =  ปลาทูเครื่องมือที่ 1+ปลาทูเครื่องมือที่ 2+…+ปลาทูเครื่องมือที่ 26 

จับธรรมชาติ น้ำเค็ม(ของแต่ละชนิดสัตว์น้ำ) = การทำประมงพาณิชย์ + การทำประมงพ้ืนบ้าน 
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สภาวะในแต่ละเดือน เพื่อนำมาประกอบการประมาณการสัดส่วนผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติรายเดือน 
เช่น ฝนแล้ง ฝนตกหนัก น้ำหลาก น้ำท่วมขัง เทศกาล และการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น 

สำหรับการคาดการณ์การกระจายผลผลิตรายเดือน อาจใช้ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องประกอบ เช่น 
สภาพดินฟ้าอากาศ ปริมาณน้ำ ระบบชลประทาน เทศกาล ราคาสินค้า การเกิดโรคระบาด และการลงสำรวจใน
พ้ืน ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณน้ำที่เพ่ิมจะสะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาการเริ่มทำการประมง และราคามีความสัมพันธ์
ต่อปริมาณการเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนสินค้ากุ้งสามารถใช้ใบ MD ในการรายงานข้อมูลการกระจายผลผลิตรายเดือนได้ 
ส่วนการคาดการณ์ผลผลิตทั้งปี อาจใช้ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติย้อนหลัง (เช่ น ปริมาณผลผลิต
ประมงย้อนหลัง 10 ปี โดยตัดข้อมูลปีที่มีปริมาณผลผลิตผิดปกติออก) สถานการณ์เฉพาะพื้นที่ สถานการณ์ใน
ภาพรวมของประเทศ แนวโน้มความต้องการสินค้า แนวโน้มการผลิตและราคา รวมถึงโครงการที่ภาครัฐส่งเสริม
ในระดับพ้ืนที่  

 
*หมายเหตุ*  ผู้จัดทำข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสถิติการประมง  
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง เบอร์โทรฯ : 0 2940 6536 หรือ e-mail :statdof2016@gmail.com 
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ส่วนที่ 3 การบันทกึข้อมลูปฏิทินฯ 

การบันทึกข้อมูลปฏิทินฯ ปี 2564 ประกอบด้วย ข้อมูลการผลิตปีปัจจุบัน (ปีเพาะปลูก 2564/2565 หรือ     
ปีการผลิต 2564) และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตปีถัดไป (ปีเพาะปลูก 2565/2566 หรือ ปีการผลิต 2565)
ดำเนินการผ่าน “ระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคง
อาหารและโภชนาการ” แบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 การเข้าสู่ระบบ 

3.1.1 เข้า URL http//:cropcalendar.oae.go.th 
3.1.2 กรอก Username และ Password แยกตามประเภทสินค้า เป็นพืช ปศุสัตว์ และประมง * 
ใช้ Username และ Password เดียวกันกับปีที่แล้ว 

3.2 การบันทึกข้อมูล 
3.2.1 เลือกปีการผลิต 64/65 (กรณีพืช) ปีการผลิต 64 (กรณีปศุสัตว์ และประมง) 
3.2.2 เลือกปุ่ม “จัดการข้อมูลพื้นฐาน” 

1) สินค้าพืช ให้ค้นหาตำบล แล้วกรอกข้อมูลจำนวนครัวเรือนเกษตร และพ้ืนที่การเกษตร  
2) สินค้าปศุสัตว์ เลือกอำเภอ แล้วกรอกข้อมูลจำนวนเกษตรกร และพ้ืนที่เลี้ยง 
3) สินค้าประมง เลือกอำเภอ แล้วกรอกข้อมูลจำนวนเกษตรกร จำนวนครัวเรือน จำนวนเรือ และ

พ้ืนที่เลี้ยง จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 
3.2.3 เลือกปุ่ม “เพิ่มข้อมูลปฏิทิน” 

1) สินค้าพืช 
➢ เลือกอำเภอและตำบล 
➢ เลือกกลุ่มสินค้า ประกอบด้วย สินค้าพ้ืนฐาน สินค้าทางเลือก และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
➢ เลือกชนิดสินค้า  
➢ บันทึกข้อมูล 
• จำนวนเกษตรกร (ครัวเรือน) ปี 2564 รายชนิดพืช 
• เนื้อที่เพาะปลูก/ เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) ปี 2564 
• เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ปี 2564 
• การกระจายผลผลิตภายในจังหวัด*** (ตัน) ปี 2564 
• การกระจายผลผลิตภายนอกจังหวัด*** (ตัน) ปี 2564 
• ปริมาณผลผลิตรวมทั้งปขีองปีเพาะปลูก 2564/2565 หรือ/ ปีการผลิต 2564* (ตัน) 
• ปริมาณผลผลิตรายเดือนของปีเพาะปลูก 2564/2565 หรือ/ ปีการผลิต 2564** (ตัน) 
• คาดการณ์ปริมาณผลผลิตรวมทั้งปขีองปีเพาะปลูก 2565/2566 หรือ/ ปีการผลิต 2565*(ตัน) 
• คาดการณ์ปริมาณผลผลิตรายเดือนของปีเพาะปลูก 2565/2566 หรือ/ ปีการผลิต 2565 (ตัน) 
 

หมายเหตุ - ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ ระบบจะคำนวณอัตโนมัติจากปริมาณผลผลิตหารด้วยเนื้อที่เก็บเกี่ยว/เนื้อที่ให้ผล 
             - มันสำปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงาน กาแฟ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียม ระบบจะคำนวณปริมาณ 
               ผลผลิตรวมทั้งปโีดยอัตโนมัติตามปีปฏิทิน 
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2) บันทึกข้อมูลปศุสัตว์ ประกอบด้วย  
➢ เลือกอำเภอ 
➢ เลือกชนิดสินค้า  
➢ บันทึกข้อมูล 
• จำนวนเกษตรกร (ราย) รายชนิดปศุสัตว์ 
• จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงทั้งหมด (ทุกช่วงอายุ) ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ตัว) 
• จำนวนแม่ไก่ยืนกรง/ จำนวนเป็ดหรือนกกระทาที่ให้ไข่ (ตัว) (ไข่ไก่/ ไข่เป็ด/ ไข่นกกระทา) 
• จำนวนแม่โค/กระบือ/แพะ กำลังรีดนม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ตัว) (น้ำนมดิบ) 
• ปริมาณผลผลิตทั้งปี* (ปี 2564) (ตัว/ ฟอง/ ตัน) 
• ปริมาณผลผลิตภายในจังหวัด*** (ปี 2564) (ตัว/ฟอง/ตัน) 
• ปริมาณผลผลิตภายนอกจังหวัด*** (ปี 2564) (ตัว/ฟอง/ตัน) 
• ปริมาณผลผลิตรายเดือน ปี 2564** (ตัว/ ฟอง/ ตัน) 
• คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี* (ปี 2565) (ตัว/ ฟอง/ ตัน) 
• คาดการณ์ปริมาณผลผลิตรายเดือน ปี 2565 (ตัว/ ฟอง/ ตัน) 

3) บันทึกข้อมูลประมง ประกอบด้วย  
➢ เลือกอำเภอ 
➢ เลือกชนิดสินค้า 
➢ เลือกประเภทการทำประมง แบ่งเป็น เพาะเลี้ยงน้ำจืด เพาะเลี้ยงน้ำเค็ม จับธรรมชาติน้ำจืด 

 และจับธรรมชาติน้ำเค็ม 
➢ หากเลือกเพาะเลี้ยง จะมีเมนูให้เลือกประเภทการเลี้ยง แบ่งเป็น บ่อ กระชัง นา ร่องสวน 

และไม่ระบุประเภท 
➢ หากเลือกจับธรรมชาติ (ไม่ต้องระบุจำนวนเกษตรกรและเนื้อที่เลี้ยง) 
• จำนวนเกษตรกร (ราย) รายชนิดสัตว์น้ำ (เฉพาะเพาะเลี้ยง) 
• เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) รายชนิดสินค้า (เฉพาะเพาะเลี้ยง) 
• ปริมาณผลผลิตทั้งปี* (ปี 2564) (ตัน) 
• ปริมาณผลผลิตรายเดือน ปี 2564** (ตัน 
• การกระจายผลผลิตภายในจังหวัด*** (ปี 2564) (ตัน) 
• การกระจายผลผลิตภายนอกจังหวัด*** (ปี 2564) (ตัน) 
• คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี* (ปี 2565) (ตัน) 
• คาดการณ์ปริมาณผลผลิตรายเดือน ปี 2565 (ตัน) 

 

หมายเหตุ  
*ไม่ต้องกรอกข้อมูล ระบบจะคำนวณจากผลรวมรายเดือนให้โดยอัตโนมัต ิ
**ข้อมูลประมาณการปีเพาะปลูก 2564/2565 หรือปีการผลิต 2564 ที่จังหวัดได้รายงานแล้วในปีที่ผ่านมา สามารถปรับเปลี่ยน
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ 
***ข้อมูลการกระจายผลผลิตภายในจังหวัดหรือภายนอกจังหวัดให้เลือกกรอกเพียงตัวเดียวระบบจะคำนวณตัวเลขที่เหลือให้โดย
อัตโนมัติ 
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*ข้อมูลปฏิทินที่กด “บันทึก” เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอโปรแกรมโดยอัตโนมัติ  สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลปฏิทิน”* 
3.3 การแก้ไขข้อมูล 

เลือกปุ่ม “แก้ไขข้อมูลปฏิทิน” จะปรากฏตารางข้อมูลปฏิทินมีลักษณะเป็นช่อง ท่านสามารถพิมพ์ข้อมูล
แทนที่ข้อมูลเดิมได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลในแต่ละช่องแล้วให้กดปุ่ม “enter” บนแป้นพิมพ์ทีละช่อง (ช่องจะเปลี่ยนเป็นสี
เขียวแสดงว่าระบบบันทึกข้อมูลนั้นแล้ว) 
3.4 การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม  

เลือกปุ่ม “เพิ่มข้อมูลปฏิทิน” จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูล ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลที่ยังกรอกไว้  
ไม่ครบถ้วน เมื่อเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด “บันทึก” ข้อมูล 
3.5 การเรียกดูข้อมูลที่บันทึก  

เลือกเมนู “รายงานข้อมูล” โดยสามารถ (1) สั่งพิมพ์รายงานข้อมูล และ (2) ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ Excel / 
CSV 
3.6 การส่งข้อมูล  

เมื่อกดปุ่ม “ยืนยันส่งข้อมูล” ระบบจะจัดส่งข้อมูลมายังส่วนกลาง ดังนี้ 
3.6.1 หน่วยงานจัดทำ (สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด) 

กดปุ่ม “ยืนยันส่งข้อมูล” (สามารถแก้ไขข้อมูลที่ยืนยันได้ในภายหลัง) 
3.6.2 หน่วยงานกำกับดูแลในภาพรวม (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด) เมื่อหน่วยงานจัดทำข้อมูล

กดปุ ่ม “ยืนยันส่งข้อมูล” ครบทั ้ง 3 หน่วยงานแล้ว และผ่านการกลั ่นกรองข้อมูลในระดับจังหวัดแล้ว              
ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กดปุ่ม “ยืนยันส่งข้อมูลของจังหวัด” (ส่วนกลางจะนำข้อมูลที่ยืนยัน
วิเคราะห์และนำเสนอคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขข้อมูลภายหลังจากการกดปุ่มยืนยันข้อมูล        
ในระด ับจ ั งหว ัด  โปรดแจ ้ งส ่ วนกลางทราบด ้วย  ที่หมายเลขต ิดต ่อ  02 579 5830 หร ือ email: 
ipfs1.oae@gmail.com) 

3.7   การแก้ไขข้อมูลภายหลังการกดปุ่มยืนยันส่งข้อมูล 

       หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลภายหลังจากการกดปุ่ม “ยืนยันส่งข้อมูล” (ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว) ท่าน
สามารถคลิกปุ่ม “ยืนยันส่งข้อมูล” (สีเขียว) เพื่อถอนการยืนยัน โดยปุ่ม “ยืนยันส่งข้อมูล” จะเปลี่ยนจากสีเขยีว
เป็นสีขาว ระบบจึงจะยอมให้มีการแก้ไขข้อมูลได้  
  

mailto:ipfs1.oae@gmail.com
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ส่วนที่ 4 กลไกการขับเคลื่อนการจัดทำปฏิทิน 

เพื ่อให้การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง  
เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างทันท่วงที จึงได้กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนเป็น 2 ระดับ คือ ระดบัประเทศ และระดับจังหวัด (ภาพที่ 2) ดังนี้ 

 
ระดับประเทศ 

กำกับดูแลโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ภายใต้คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ โดย 

1) วางแผน ติดตาม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร 
2) ศึกษา วิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้ม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ที่เกี่ยวกับความม่ันคงด้านอาหาร 
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร 
4) จัดทำและพัฒนาคู่มือการจัดทำปฏิทินฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อให้

จังหวัดดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกันและสามารถนำปฏิทินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ความมั่นคง
ด้านอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชนในพื้นท่ี 

 
ระดับจังหวดั 

จัดทำปฏิทินฯ และกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบจัดทำปฏิทินฯ ตามภารกิจของหน่วยงาน และส่งข้อมูลปฏิทินที่จัดทำแล้วให้คณะทำงาน/
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของจังหวัด พิจารณากลั่นกรองข้อมูล      
4.1 กระบวนการจัดทำปฏิทินฯ 
        4.1.1 การจัดทำข้อมูลปฏิทินฯ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำข้อมูลสินค้าพืช สำนักงานปศุสัตว์จัดทำ
ข้อมูลสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานประมงจังหวัดจัดทำข้อมูลสินค้าประมง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประสานการจัดทำและรวบรวมเป็นภาพรวมของจังหวัด 

4.1.2 การกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ โดยกลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ ก่อนส่งปฏิทินฯ  
ให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื ่อน  
ด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ดังนี้   

1) คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation 
Team: OT)/ คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ กลั่นกรองข้อมูลปฏิทินในระดับอำเภอและตำบล  

2) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of 
operation: CoO)/ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด กลั่นกรองข้อมูลปฏิทินในระดับจังหวัด  

4.1.3  การรับทราบผลการจัดทำปฏิทินและนำปฏิทินไปใช้ประโยชน์  โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

4.2 การดำเนินงานของหน่วยงานระดับจังหวัด 
4.2.1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กำกับดูแลการจัดทำปฏิทินฯ ในภาพรวมของจังหวัด 

ประสานและติดตามการจัดทำปฏิทินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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1) ประสานและติดตามการจัดทำปฏิทินฯ กับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
และสำนักงานประมงจังหวัด  

2) รวบรวมปฏิทินพืช ปศุสัตว์ และประมง ทีส่ำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และ
สำนักงานประมงจังหวัดจัดทำเรียบร้อยแล้ว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of operation: CoO)/ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน
การเกษตรระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุม อพก. จังหวัด เพื่อรับทราบผลการ
จัดทำปฏิทินฯ และมอบหมายหน่วยงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลปฏิทินฯ  

3) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

4.2.2 สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำและรวบรวมข้อมูลปฏิทินด้านพืชและแมลงเศรษฐกิจในระดับตำบล 
อำเภอ และจังหวัด  

1) พิจารณามอบหมายหน่วยงานระดับอำเภอจัดทำและกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับตำบล/อำเภอ  
2) รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองในระดับอำเภอ จัดทำเป็นปฏิทินในระดับจังหวัด และจัดส่ง

ปฏิทินฯ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับจังหวัด  
3) ร่วมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลในระดับจังหวัด  

4.2.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทำและรวบรวมข้อมูลปฏิทินด้านปศุสัตว์ในระดับจังหวัด  
1) พิจารณามอบหมายหน่วยงานระดับอำเภอจัดทำและกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับอำเภอ  
2) รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองในระดับอำเภอ จัดทำเป็นปฏิทินในระดับจังหวัด และจัดส่ง

ปฏิทินฯ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับจังหวัด  
3) ร่วมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลในระดับจังหวัด  

4.2.4 สำนักงานประมงจังหวัด จัดทำและรวบรวมข้อมูลปฏิทินด้านประมงในระดับจังหวัด   
1) พิจารณามอบหมายหน่วยงานระดับอำเภอจัดทำและกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับอำเภอ  
2) รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองในระดับอำเภอ ––จัดทำเป็นปฏิทินในระดับจังหวัด และจัดส่ง

ปฏิทินฯ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับจังหวัด  
3) ร่วมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลในระดับจังหวัด  

4.2.5 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 (สศท. 1-12) ให้คำแนะนำ/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น 
ในการจัดทำข้อมูลปฏิทินแก่หน่วยงานในพื้นท่ี 
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หมายเหตุ  
• การกลั ่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ โดยกลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที ่มีอยู ่ในพื้นที่ เป็นไปตามผลการประชุม

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงดา้นอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 29 
มิถุนายน 2563 และการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2563  
• คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 9/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา

ภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไข
ปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 (อ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงาน Chief of 
Operation และ Operation Team กรมส่งเสริมการเกษตร กุมภาพันธ ์2561) 
• คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 978/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด 

คณะทำงานขับเคลื ่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื ่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย 

คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด 
      1) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
      2) เกษตรจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
      3) หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ 
      4) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1) ศึกษา วิเคราะหท์ิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่เช่ือมโยงทิศทางการพัฒนาระดบัประเทศ ภาค และกลุม่

จังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และแผนปฏิบัติประจำปี เสนอคณะอนกุรรมการพฒันาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดพิจารณา 

2) จัดทำแนวทาง และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
3) จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด รวมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าเกษตร 
4) ติดตาม ปัญหาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  
5) บูรณาการบริหารจัดการแผนงานโครงการ งบประมาณ และทรัพยากรของกระทรวงที่อยู่ในจังหวัด  
6) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 

ขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
      คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ 
        1)   เกษตรอำเภอ เป็นประธานคณะทำงาน 
        2)   ผู้แทนนายอำเภอ เป็นรองประธานคณะทำงาน 
        3)   หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หรือผู้แทนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน 
        4)   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ 
        หน้าที่ความรับผิดชอบ 
        1)    ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        2)    กำหนดขอบเขตและแนวทางการเก็บข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของอำเภอ 
        3)    ติดตามและรายงานสถานการณ์ที่มีผลต่อการเกษตรของอำเภอ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรเร่งด่วน 
        4)    รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร 
    คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
               หน้าที่ความรับผิดชอบ 
       1)     ศึกษา วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณข์องจงัหวดั 
เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดพิจารณา 
       2)     จัดทำแนวทาง และสนับสนุนการ 
       3)     จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด รวมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าเกษตร 
       4)     ติดตาม ปัญหาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
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ภาพที่ 2 กลไกการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร 

หมายเหตุ กรณีจังหวัดไม่สามารถจัดประชุม อพก. ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ให้สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนำเสนอปฏิทินฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนามถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน และนำเสนอ อพก. จังหวัด เพ่ือทราบในโอกาสแรกท่ีมีการจัดประชุม 
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ส่วนที่ 5 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

5.1 ระดับประเทศ 
5.1.1 รัฐจะมีข้อมูล Big Data สินค้าเกษตร ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรายงานสถานภาพด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศตามเกณฑ์ของ 
FAO ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนตัวชี้วัดในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

5.1.2 มีระบบการจัดการสมดุลของการผลิตและการตลาด ตั้งแต่ระดับพื้นที่ จนถึงระดับชาติ โดยอาศัย  
การจัดการฤดูกาลผลิตตามธรรมชาติของสินค้าเกษตร และอาหาร โดยไม่ทำลายกลไกตลาด 

5.1.3 รัฐสามารถกำหนดนโยบายการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำ พลังงาน  
การส่งเสริมการลงทุนธุรกิจบริการ การประกันภัย การเตรียมการเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ เป็นต้น 

5.1.4 รัฐ สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสินค้าใหม่ที่มีศักยภาพสูง ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ 
อาหารสุขภาพ โภชนาการ เภสัชภัณฑ์จากเกษตร และสารชีวโมเลกุล เป็นต้น 
5.2 ระดับพื้นที่หรือจังหวัด 

5.2.1 มีข้อมูลเกษตรกร พื้นที่เกษตรกรรมแต่ละชนิดสินค้าเกษตรในพื้นที่ ปริมาณผลผลิตและช่วงเวลาที่มี
ผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารในระดับพ้ืนที่ 

5.2.2 สามารถจัดทำแผนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดให้สอดคล้องกับการตลาดได้ล่วงหน้า และเป็นการสร้าง
สมดุลตลาด ทั้งระดับเกษตรกร ผู้ประกอบการค้า ผู้รวบรวมสินค้า เจ้าหน้าที่เกษตร-พาณิชย์ หอการค้า 

5.2.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริม พืช ปศุสัตว์ ประมง สามารถทำแผนการดูแลเกษตรกรและการจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าหรือแปรรูป ควบคุมป้องกันโรค การตัดแต่งกิ่ง  
การบำรุงดิน ให้สอดคล้องกับฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ผลผลิตออกมาได้คุณภาพตามที่กำหนด พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นผู้เชี ่ยวชาญการผลิตสินค้าแต่ละชนิดในพื้นที่ (Smart farmer) 
ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถเจ้าหน้าที่ให้เป็นsmart officer เพ่ือดูแลและพัฒนาการเกษตรในพื้นที ่

5.2.4 เจ้าหน้าที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และจัดเตรียมปัจจัยการผลิตพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง เช่น ระบบน้ำ ดิน-ปุ๋ย การเตรียมอาหารสัตว์ ระบบโลจิสติกส์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ สามารถ
เตรียมแผนสนับสนุนทรัพยากร และจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในช่วงเวลาที่ตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรได้ล่วงหน้า 

5.2.5 เกิดระบบการจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรในการเคลื่อนย้าย กระจายสินค้า จัดเก็บสินค้า จัดเก็บสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือของเกษตรกรกับเอกชน เพ่ือบริหารระบบ Logistics ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

5.2.6 เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นรายสินค้าในระดับพ้ืนที่ (Zoning) 
สามารถบริหารสินค้า พ้ืนที่ และทรัพยากรมนุษย์ในรูปของ Zoning การเกษตร ตามศักยภาพของพ้ืนที่ภูมิอากาศ 
ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการพิจารณาจากปริมาณผลผลิต ควบคู่กับความต้องการสินค้า ต้นทุนและ
ผลตอบแทนเปรียบเทียบการผลิตระหว่างพ้ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม เพ่ือเสนอแนะพืชทางเลือกอ่ืนในพ้ืนที่ 

5.2.7 เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ดินทำกิน เงินลงทุน ระบบประกันภัยพืชผล และการจัดการความเสี่ยงต่าง 
ๆ ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมเกษตร 
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5.2.8  เกิดการวิจัย และพัฒนาสินค้าเกษตร โดยหน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่พัฒนา
นวัตกรรม โดยไม่ลืมภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้จริง โดยวางแผนและ
ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที ่เพื ่อศึกษา วิจัย และแปรรูปสินค้าเพื ่อเพิ ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึง 
การแก้ปัญหาการผลิต เช่น โรคแมลงศัตรูพืช โรคระบาด 

5.2.9 เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด (GPP จังหวัด) ด้านการเกษตร 
5.3 ระดับครัวเรือนเกษตร 

5.3.1 เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด ฤดูกาล หรือระยะเวลาที่
เหมาะสม และทราบว่าผลผลิตที่ได้จะขายให้กับใคร รวมถึงการวางแผนการเตรียมปัจจัยการผลิต  

5.3.2 เกษตรกรมีการวางแผนการใช้ที่ดิน จัดหาแหล่งน้ำ จัดหาปุ๋ย หรือปัจจัยการผลิตที่จำเป็นก่อนการ
ผลิต ฃึ่งอาจจัดการเองหรือแจ้งส่วนราชการสนับสนุน  

5.3.3 เกษตรกรมีการตกลงการค้าและราคารับซื ้อล่วงหน้ากับผู ้ประกอบการ ด้วยการรวมเป็นกลุ่ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์ เพ่ือลดความเสี่ยง 

5.3.4 เกษตรกรสามารถหาแหล่งทุนในการดำเนินการล่วงหน้า 
5.3.5 เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเพื่อขอความสนับสนุนจากส่วนราชการหรือสถาบันการศึกษาในด้านวิชาการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
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ภาคผนวก 1  
การจัดกลุ่มสินค้าพืช 

  

กล ่ม สินค้าพ้ืน าน 
พืชอาย สั้น (รต.01)    
 ้าว 1.  ้าวนา   2.  ้าวนา รัง  
พื  ร  1.  ้าวสาล ี

2.  ้าว พดเลี้ยงสั ว  
3.  ัน รั่ง 
4.  ันส า ะหลัง รงงาน 
5. เ ือก 
6.  ั่วเ ียว  ว ัน 
7.  ั่วเ ียว  วด า 
8. งา 

9.  ั่วล สง 
10.  ั่วเหลือง 
11. อ้อย รงงาน 
12. สั  ะรด รงงาน 
13. สั  ะรด ร    สด 
14. ห้ว 
15.กระจั  
16. ัน กว 

17. ันหวาน ี่   น 
18. ันเท  
19. ันส า ะหลัง ร    สด 
20. ทาน ะวัน 
21.  ั่วด า 
22.  ั่ว ดง 
23. อ้อยเ ี้ยว 
 

พื  ัก 1. สะระ หน  
2.   ง 
3. หอ    ง( ้นหอ )  
4.กระเทีย   
5. ้าว พดหวาน 
6. ้าว พด  กอ อน  
7. ั่ว  กยาว  
8.หอ หัวให   
9.เห ด าง 
10. เห ดนาง  า 
11. กะหล่ าดอก 
12.   ง  เนื้อ  
13. กะหล่ า ล ี
14. ักกาด าว 
15.หน อ  ้ รั่ง 

16. ะเ ือเท   
 ร    สด 
17  ะเ ือเท  รงงาน 
18.   กทอง 
19.   น าล   
20. เ ล อน ี่   น 
21.   ง ทย  
22.   งกวา  
23.  ะเ ือยาว  
24. พร ก ้ีหน เ  ดให   
25. พร ก ้ีหน เ  ดเล ก( ี้หน 
สวน) 
26. พร กให   
27.   ้น 
28. กะเพรา 

29.  หระพา 
30.   า  
31.   งร้าน 
32. หอ  ดง 
33.  ะน้า 
34.   ก/  ง 
35.  ักกวาง  ้ง 
36.  ว  
37.  ะเ ือเ ราะ 
38.  ะ  ร ้
39.  ัก  ้งจีน 
40. กระ าย 
41.  ัก ี 
42.  ักกาดหอ  
43.  ะอ  

ส  น พร ละเ รื่องเท  (ร .
01) 

1.    ้น ัน 
2.    ้นอ้อย 

3. กระเจี ย  ดง 
4. ว านหางจระเ  ้

5.   ก 
 

พืชอาย ยาว (รต.02)    

  ้ ล 1. กล้วยน้ าว้า 
2. กล้วยหอ  
3. ส้ เ ียวหวาน 
4.  ะนาว 
5. ส้  อ 
6. อง  น 
7.  ะ  วง 

8.  ะละกอ 
9. ส รอเอ รี ่
10.  ัง  ด 
11. ท เรียน 
12. เงาะ 
13.ล า ย 
14. ล ้นจี ่

15. ลองกอง 
16.  รั่ง 
17.   พ   
18. อ วกา ด 
19.  น น 

  ้ยืน ้น 1.  ะ  วงห  พาน   
2.  ะพร้าว 
3.  าล  น้ า ัน 
4. กา   ร ัส ้า 
5. กา  อรา  ก้า 

6.  ก ก ้
7.  าจีน 
8.  าอัสสั  
9.  ะพร้าวน้ าหอ  
 

10.  ะพร้าวน้ า าล 
11.     (หน อ  ้) 
12. สะ อ 
13.  ะ าเดเ ีย 

ส  น พร ละเ รื่องเท  (ร .
02) 

1.พร ก ทย 
2. ดี ล ี

  

แมลงเ รษ กิจ (รต.03)    
  ลงเ ร  ก จ 1.   ้งพัน    2. จ ้งหรีด  

รวมท้ังสิ้น 109 ชนิด   
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ภาคผนวก 2  
กำหนดปีที่รายงานข้อมูล 

 

หมายเหตุ  สีเข้มคือช่วงที่ผลผลิตออกมาก 

*ข้าวนาปี (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ระบบจะคำนวณปริมาณผลผลิต
รวมทั้งปี (ส.ค. 64 - มิ.ย. 65 และ ส.ค. 65 - มิ.ย. 66) 
*ข้าวนาปี (กทม นนทบุรี ปทุมธานี) ระบบจะคำนวณปริมาณผลผลิตรวมทั้งปี (ก.ค. 64 - เม.ย. 65 และ ก.ค. 65 
- เม.ย.66) 

***มันสำปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงาน กาแฟ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียม ระบบจะคำนวณ
ปริมาณผลผลิตรวมทั้งปีตามปีปฏิทิน คือ ม.ค.-ธ.ค. 64 และ ม.ค.-ธ.ค. 65 (กรุณากรอกข้อมูลปริมาณผลผลิตและ
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตรายเดือนของปี 2564 และ 2565 ให้ครบทุกเดือนที่คาดว่าจะมีผลผลิต) 

* สินค้าเกษตรท่ีส าคญั
รายงาน ปี 2564 คาดการณ์ ปี 2565 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1* ขา้วนาปี 2564/65 2565/66

2 ขา้วนาปรงั 2563/64 2564/65

3 ขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 2564/65 2565/66

4 ถัว่เหลอืง 2564/65 2565/66

5** มนัส ำปะหลงัโรงงำน 2564 2565

6** ออ้ยโรงงำน 2564 2565

7 สบัปะรดโรงงาน 2564 2565

8** กระเทยีม 2564 2565

9** หอมแดง 2564 2565

10** หอมหวัใหญ่ 2564 2565

11** มนัฝรัง่ 2564 2565

12 ยางพารา 2564 2565

13 ปาลม์น ้ามนั 2564 2565

14** กาแฟ 2564 2565

15 ล าไย 2564 2565

16 ลิน้จี่ 2564 2565

17 เงาะ 2564 2565

18 ทุเรยีน 2564 2565

19 มงัคุด 2564 2565

20 ลองกอง 2564 2565

21 มะพรา้ว 2564 2565

22 กุง้ขาวแวนนาไม 2564 2565

23 กุง้กุลาด า 2564 2565

24 ปลานลิ 2564 2565

25 ปลาดุก 2564 2565

26 ไก่เนือ้ 2564 2565

27 ไก่ไข่ 2564 2565

28 สกุร 2564 2565

29 โคเนือ้ 2564 2565

30 โคนม 2564 2565

พืชผกั

ไม้ยืนต้น-ไม้ผล

ประมง

ปศสุตัว์

ก าหนดปีเพาะปลกู / ปี 2564 2565 2566
ข้าว-พืชไร่


