
รายงานการประชุมคณะทํางานขอมูลเอกภาพในสวนภมิูภาค 
วันท่ี  16  มิถุนายน  2552 

ณ  หองประชมุอุตรกิจพิจารณ ชั้น 3 ศูนยราชการจังหวดัระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 
------------------------------------------------------------------------------------- 

ผูเขาประชุม 
 

1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา                                         ประธานที่ประชุม 
การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง                                                         

2. นายธวัชชัย  ประยูรสิน นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สศข.6ชลบุรี 
3. นายวสันต    บุญหอ เกษตรจังหวดัตราด  
4. นางออมทรัพย  ไวยากรณวิลาศ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล ศูนยสารสนเทศ 

กรมสงเสริมการเกษตร 
5. นางสาวมรกต  สุดประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด 
6. นายวเีซน  ตั้งพิสิฐโยธิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว 
7. นายวิบูลย  ไชยวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดันครนายก 
8. นางอัจฉรา  บุญสงสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี 
9. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
10.นายสราวุธ  อนธนารักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ 
11. นายวิชัย  อมพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดันครนายก 
12. นายสุรสิงห  พูนเพิ่มสมบัติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
13. นายวเิชียร  สุขอยู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
14. นายสาธิต  ชนานพ นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณชลบุรี 
15. นายสําราญ  บุญมวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง 
16. นางพรพรรณี  ใจเย็น นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ 

จังหวดัปราจีนบุรี 
17. นางสาวเรณู  นิยมพฤกษ นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ 

จังหวดัจันทบรีุ 
18.นายประจักร  ประสงคสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว 
19. นายมนูญ  สกุณ ี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
20. นายบุญเลิศ  รอดโฉม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว 
21. นายสันติชัย  วงษจันทรา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
22. นายวิวัฒนชัย  หนูทอง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง 
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ผูเขาประชุม (ตอ) 
23. นายเลิศพงศ ต.ไชยสุวรรณ 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี 

24. นางสุวิสาส  กันตอนันดาพร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการสํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี 
25. นายรังสรรค  บูรณมานัส นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.3 ระยอง 
26. นายวิทยา  พลเยี่ยม นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.3 ระยอง 
27. นางสาวปราณี  ปานมาก นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ 

จังหวดัสมุทรปราการ 

28. นางพัชรินทร  แมลงแดง นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ 
จังหวดันครนายก 

29. นายอภนิพ  ถ่ัวทอง นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 

30. นางอัญชลี  ประเสริฐเตชาโต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง 
31. นายอนุรักษ  พุทธสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดันครนายก 
32. นายสุริยา  คนศิลป นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
33. นายนิธิวรรธ  ตันไล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชงิเทรา 
34. นางสาวเสาวคนธ  นุสต ิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรี 
35. นางปทมา  นามวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรี 
36. นายชูศักดิ์  แพกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรี 
37. นางจําเรียง  มาทํา นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ 

จังหวดัสระแกว 

38. นายสกุล  ชาวนา นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด 

39. จักรพรรดิ  บรรจง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด 
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ผูเขารวมประชุม   
1. นางสาวอัญชลี  บุญเจริญ นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ 

จังหวดัสมุทรปราการ 
2. นางสาวโมทนา  แจงการ นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณปราจีนบุรี 
3. นางสมปติ  วงษพรมมา เจาพนกังานธรุการ ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวดัระยอง 
4.นางจริยา  บาํรุงกิจ เจาพนกังานธรุการ ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวดันครนายก 
5. นายนภศักดิ ์ ทองชาติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข. 3 ระยอง 
6. นายสราวุฒ ิ พูลศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สสข.3 ระยอง 
7. นางสาวภัทรลภา  สุวรรณราช เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สสข. 3 ระยอง 
8. นายนิพนธ  แรมวิโรจน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข. 3 ระยอง 
9. นางสาววภิารัตน  คาํชนะ เจาพนกังานธรุการ สสข. 3 ระยอง 
10. นางชุติกาญจน  เพยีรธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข. 3 ระยอง 
11. นายสามารถ  ช่ืนวงศา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ  สสข. 3 ระยอง 
12. นางสุจิตรา  รุงรัศมีวิริยะ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สสข. 3 ระยอง 
13. นายองอาจ  เพียรธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ  สสข. 3 ระยอง 
14. นางสาวอสิรี   เกงนอก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สสข.3 ระยอง 
15. นางสาวสุภาพร  ชนะผล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สสข.3 ระยอง 
16. นางอรุณ  ศรีคําแหง เจาพนกังานธรุการ ชํานาญงาน สสข.3 ระยอง 
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เวลา 9.30 น. นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 วัตถุประสงคของการประชมุ 
เนื่องจากในสถานการณปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับขอมูลการเกษตรของแตละหนวยงานใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณไมตรงกันกรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดลงนามบันทึก
ขอตกลงวาดวยการจัดทําขอมูลเอกภาพ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550  เพื่อใหการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ตางๆของรัฐเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบูรณาการในการทํางานรวมกันระหวาง 2 หนวยงาน ซ่ึง
ภาคตะวันออกไดมีการนํารองในการจัดทําขอมูลเอกภาพโดยความรวมมือระหวางสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง และสํานักงานเกษตรจังหวัด 3 จังหวัด ไดแกระยอง จันทบุรี และตราด รวมกับ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 ชลบุรี  ในการจัดเก็บขอมูลผลไม 4 ชนิด ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด และ
ลองกอง ตั้งแต 5-6 ปที่ผานมาจน ถึง ปจจุบัน และในป 2552 ไดขยายผลเพิ่มการจัดเก็บมะมวงใน 6 จังหวัดภาค
ตะวันออก ไดแก ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ และไดสรุปเปนขอมูลให
เกษตรและสหกรณแลว 

 

1.2   คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี 184/ 2552 ลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เร่ือง แตงตัง้
คณะทํางานจดัทําขอมูลเอกภาพ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูลเอกภาพ ซ่ึงประกอบดวย
คณะทํางานยอย 2 คณะคือ คณะทํางานจัดทําขอมูลเอกภาพในสวนกลาง  และคณะทํางานจัดทําขอมูลเอกภาพใน
สวนภูมิภาค ซ่ึงมีผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  เปนประธานคณะทํางาน  
และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  6 ชลบุรี เปนรองประธาน โดยมีเกษตรจังหวัด หัวหนาฝาย
สงเสริมและพัฒนาการผลิต และหัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ    เกษตรและสหกรณจังหวัด หัวหนากลุม
สารสนเทศการเกษตร สํานักสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง    และผูแทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของเปนคณะทํางาน โดย
ผูอํานวยการกลุมยุทธสาสตรและสารสนเทศเปนคณะทํางานและเลขานุการคณะทํางาน 
(รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังฯ ที่แนบ)

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเพื่อทราบ  
1.1 แนวทางและวธีิการการจัดทําขอมูลเอกภาพ  

เปาหมายในการดําเนินการจัดทําขอมูลเอกภาพของกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และใชประโยชนได โดยมีเปาหมายการดําเนินการ 4 ทิศทาง คือ 

1. ทะเบียนเกษตรกร แนวทางดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลทุกครัวเรือนใหเปนปจจุบัน 
ภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานฯ ป 2552 โดยจะเริ่มจางตั้งแต 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552 
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2. ขอมูลภาวะการผลิตพืช แนวทางดําเนินการ มีระบบการรายงานถึงระดับหมูบานเปน
ความถี่เปนรายเดือน มีระเบียบวิธีการจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจน โดยผานการวิเคราะหขอมูลรวมกับคณะกรรมการ
ขอมูลเอกภาพสวนภูมิภาค 

3. ขอมูลผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ดําเนินการพืชเศรษฐกจิตามนโยบาย 5 ชนิด ไดแก ขาว มัน
สําปะหลัง โพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ปาลมน้ํามัน โดยรับจดแจงรายครวัเรือนภายใน 30 วัน หลังเพาะปลูก โดยสํานัก
เศรษฐกิจการเกษตรเปนผูออกประกาศ กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานจัดเก็บและประมวลผล 

4. ขอมูลผูเขารวมโครงการ/ขอมูลผูประสบภัยธรรมชาติ แนวทางการดําเนินการ คอืรับจด/รับ
แจง/รับรองครัวเรือนเกษตรกรเปนฐานขอมูลประกอบการ 

- โครงการแทรกแซงราคา/แกไขปญหาปรมิาณผลผลิตตางๆ 
- เพื่อขอรับความชวยเหลือของเกษตรกรผูประสบภัย 
- อ่ืนๆตามนโยบายของรัฐบาล 
แนวทางการดาํเนินงาน 

• จัดทํากรอบการเก็บขอมูล มีขั้นตอนดังนี ้
1. พิจารณาชนดิพืชที่จะจัดเก็บโดยใชครอบคลุมพืชเศรษฐกจิและพืชประจําทองถ่ิน 

โดยแบงเปน 3 ระดับ 
1.1  พืชหลัก เปนขอมูลที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมสงเสริม
การเกษตรจัดเก็บจะตองมีขอมูลที่เหมือนกันทั้งประเทศ จํานวน 37 ชนิด 
ประกอบดวย ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวฟาง ออยโรงงาน ถ่ัว
เขียว ถ่ัวลิสง ทานตะวัน มันสําปะหลังฝาย ปอ มันฝร่ัง ปาลมน้ํามัน ยางพารา 
ฝร่ัง มะนาว ลองกอง ลําไย ล้ินจี่ สมเขียวหวาน สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด 
กาแฟ มะพราว พริกไทย กระเทียม มะเขือเทศ หอมแดง หอมหัวใหญ แตงกวา 
คะนา ถ่ัวฝกยาว กะหล่ําปลี และกลวยไม 
1.2 พืชรอง ขอมูลที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือกรมสงเสริมการเกษตร
จัดทําเพียงหนวยงานเดียว 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดเก็บ – ไมมี 
กรมสงเสริมการเกษตรจัดเก็บ ไดแก ขาวญี่ปุน ขาวไร ขาวโพดฝกออน 
ขาวโพดหวาน ออยคั้นน้ํา  งา กระทอน กลวย ขนุน ชมพู นอยหนา 
มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน มะมวง มะละกอ ละมุด สตรอเบอรี่  สมจุก 
องุน แกวมังกร พุทรา สละ ชา ไผตงมะพราวออน มะมวงหิมพานต 
สะตอ กระเจี๊ยบเขียว ขา ตะไคร ขิง แตงโม พริก หนอไมฝร่ัง เบญมาศ 
หนาวัว ดาวเรือง มะลิ และวานหางจระเข 

1.3  พืชที่ปลูกในพื้นที่ ขอมูลท่ีจังหวัดจัดเก็บเองนอกเหนือจากพืชหลักและพืช
รอง 
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2. จัดทําบัญชีรายชื่อผูปลูกพืชรายหมูบานจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
3. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของบัญชีรายช่ือผูปลูกพืชจากผูนําชมุชน 
4. ปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูปลูกพืช และจํานวนครัวเรือนเกษตรกร 

• วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. การจัดเก็บขอมูลดวยเทคนิคการสํารวจขอมูลแบบเรงดวน 
2. กรอกขอมูลผลการจัดเก็บขอมูลลงในแบบ รม.01 หรือ รม. 02 
3. เขารวมประชมุคณะทํางาน ศบกต.เพื่อพจิารณาขอมูลผลการจัดเก็บภาวะการผลิตพืช

เปนประจําทกุเดือน 

• การบันทึก/ประมวลผลขอมูล 
1. อําเภอบันทึกขอมูลตามแบบรม.01, รม. 02 
2. สงขอมูลเขาสวนกลางภายในสัปดาหแรกของเดือนถัดไป 
3. อีเมลแจงขอมูลใหจังหวัดทราบ 
4. จังหวดัตรวจสอบกลั่นกรองขอมูล 
5. Server หลักกรมสงเสริมการเกษตรประมวลผลขอมูลภาวการณผลิตพืชในระดับ

ตางๆ : ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ 
ขอเสนอจากที่ประชุม 

ปญหา ในการเก็บขอมูลสํานักงานเกษตรจังหวัดตองใชงบประมาณมากในการจัดทําเอกสาร
แบบฟอรมการจัดเก็บฯ ขอใหตัวแทนจากกรมสงเสริมเปนผูประสานเรื่องของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดทํา
เอกสารครั้งนี้ 

แนวทางการปฏิบัติ ผูแทนจากกรมสงเสริมเสนอใหทางจงัหวัดชวย Post ถึงปญหาของหนวยงาน
ดังกลาวทาง web board ของกรมอีกทางหนึ่งดวย 

 

2.2 ฐานขอมูล จังหวัด อําเภอ ตําบล เทศบาลและองการบริหารสวนตําบลจํานวนประชากร และ
พื้นที่ ตามเขตปกครองในภาคตะวันออก  

จากเอกสารแนบสรุปไดดังนี้ ภาคตะวันออก 9 จังหวัด แบงการปกครองออกเปน สวนภูมิภาค 
และสวนทองถ่ิน ป 2552 มีจํานวนอําเภอ ตําบล หมูบานเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ทั้งส้ินดังนี ้

- จํานวนเขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ 73 แหง 
- จํานวนตําบล 572 แหง   
- จํานวนหมูบาน 5,258 แหง
-  จํานวนเทศบาลนคร/เมือง/ตําบล 149 แหง 
-  จํานวนองคการบริหารสวนตําบล 504 แหง

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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2.3 ผลพยากรณการผลิต ป 2552  
ผลการพยากรณเบื้องตนของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พื้นที่เพาะปลูกป 2552 ในพืช 11 

ชนิดที่สําคัญในภาคตะวันออก ไดแก ขาวนาป   ออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยง
สัตว มันสําปะหลัง ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง พริกไทย รายละเอียดรายจังหวัดตามเอกสารที่แนบในวาระการ
ประชุมแลว 
ขอเสนอจากที่ประชุม 

ปญหา ในกรณีที่ขอมูลการพยากรณของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับขอมูลของสํานักงาน
เกษตรจังหวดัไมตรงกันจะมวีิธีการปรับใหตรงกันไดหรือไม อยางไร (เนื่องจากทางสํานักงานเกษตรจังหวดัมี
รายละเอียดมาจากสวนยอยระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ สวนสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรประมวลในภาพรวมของ
ทั้งจังหวดั) 

แนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากขอมูลที่ไดมทีี่มาแตกตางกนั ทั้งวิธีการเก็บ คําจํากัดความ ผลที่ได
ยอมไมเทากนัเปนธรรมดา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรใช Econometric model และการสํารวจภาวะการผลิต
สินคาเกษตรวธีิ RRA (Rural Rapid Appraisal) ซ่ึงเปนวิธีการสาํรวจภาวะการผลิตสินคาเกษตรเรงดวนใหได
สถานการณการผลิตทั้งเชิงคุณภาพและปรมิาณในการพยากรณ ซ่ึงเปนเพียงพยากรณเบื้องตน หากขอมูลของ
สํานักงานเกษตรจังหวดัมีทีม่าที่เปนเหตเุปนผลก็สามารถใชอางอิงและหาขอตกลงรวมระหวาง 2 หนวยงานในการ
ประชุมหรือประชาพิจารณได 

 

วาระท่ี 3   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
3.1 แผนและการจัดทําขอมูลเอกภาพ ภาคตะวันออก (เอกสารแนบ) 
แผนการจัดทําขอมูลเอกภาพ กรมฯไดกําหนดไวโดยแบงออก เปน 3 กลุม ไดแก 

* กรณีท่ี 1 พืชที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดทําการพยากรณผลผลิตไวแลว 
คณะทํางานขอมูลสวนภูมิภาคในมาประชุมพิจารณาเปนขอมูลเบื้องตน แลวสงใหคณะทํางาน
ขอมูลเอกภาพสวนกลางพิจาณาภายในสัปดาหตอมา ถือเปนขอมูลพยากรณที่ใหเผยแพรไดใน
เบื้องตน พืชของภาคตะวันออกที่อยูในกรณีที่ 1 นี้ ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ขาวฟาง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว มันสําปะหลัง สับปะรด ออยโรงงาน ฝาย ปอ ปาลมน้ํามัน ยางพารา 
พริกไทย เงาะ ทุเรียน มังคุด ลําไย ล้ินจี่ และถ่ัวลิสง 

* กรณีท่ี 2 พืชที่ไมมีขอมูลพยากรณเปนรายไตรมาส เปนรายจังหวัด เมื่อสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรไดสุมตัวอยางประเมินผลแลวสงใหคณะทํางานขอมูลเอกภาพสวนภูมิภาค
ประชุมพิจารณากลั่นกรองโดยนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลภาวการณผลิตพืชรายเดือน ไดขอสรุป
แลวสงผลใหคณะทํางานขอมูลเอกภาพสวนกลางเพื่อจัดพิจารณาขอมูลในสัปดาหตอไป เมื่อไดจะ
เปนขอมูลที่เปนทางการใชเผยแพรตอไป พืชของภาคตะวันออกที่อยูในกรณีที่ 2 นี้ ไดแก ฝร่ัง 
ทานตะวัน มะนาว ลองกอง มะพราว กลวยไม มะเขือเทศ แตงกวา คะนา ถ่ัวฝกยาว กระหล่ําปลี 
และมะเขือเทศ 
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* กรณีท่ี 3 พืชที่มีปญหาจําเปนตองมีการสุมตัวอยางรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต วิธีการและความถี่ในการจัดเก็บขึ้นอยูกับขอตกลงของคณะทํางานขอมูลเอกภาพ
สวนภูมิภาค สงขอมูลที่คณะทํางานเห็นชอบแลวไปยังสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรม
สงเสริมการเกษตร เพื่อเขาพิจารณาของคณะทํางานขอมูลเอกภาพสวนกลาง ผลสรุปที่ไดถือเปน
ตัวเลขที่เปนทางการใชเผยแพรตอไป พืชของภาคตะวันออกที่อยูในกรณีที่ 3 ไดแก เงาะ ทุเรียน 
เงาะ มังคุด ลองกอง และมะมวง  
3.2 การกําหนดชนดิพชืเศรษฐกิจสําคัญของภาคตะวันออก เพื่อการสุมตัวอยางในการจัดเก็บ

ขอมูลรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ระยอง มีทั้งหมด 11 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง มันสําปะหลัง สับปะรด ออยโรงงาน 
ปาลมน้ํามัน ยางพารา เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง 

จันทบุรี  มีทั้งหมด 17 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง สับปะรด ปาลม
น้ํามัน ยางพารา พริกไทย เงาะ ทุเรียน มังคุด ลําไย ล้ินจี่ ลองกอง แกวมังกร สละ มะไฟ และกลวยไข 

ตราด มีทั้งหมด 9 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง สับปะรด ปาลมน้ํามัน ยางพารา เงาะ 
ทุเรียน มังคุด ลองกอง 

สระแกว มีทั้งหมด 23 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวฟาง ถ่ัวเขียว 
ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ปอ ทานตะวัน ฝาย ปาลมน้ํามัน ยางพารา มันสําปะหลัง ออยโรงงาน กระหล่ําปลี คะนา 
แตงกวา ถ่ังฝกยาว เงาะ ทุเรียน ฝร่ัง มะนาว มะพราว 

ปราจีนบุรี มีทั้งหมด 17 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา มัน
สําปะหลัง ออยโรงงาน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลําไย มะนาว แตงกวา 
สมเขียวหวาน 

ชลบุรี มีทั้งหมด 23 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา มัน
สําปะหลัง ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน มะพราว ถ่ัวลิสง สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลําไย ฝร่ัง มะนาว 
แตงกวา สมเขียวหวาน คะนา ถ่ัวฝกยาว มะเขือเทศ กลวยไม 

ฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด 23 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา มัน
สําปะหลัง ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน ถ่ัวเหลือง มะพราว สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลําไย มะนาว ฝร่ัง 
แตงกวา สมเขียวหวาน คะนา ถ่ัวฝกยาว กระหล่ําปลี กลวยไม  

นครนายก มีทั้งหมด 9 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา มัน
สําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ทุเรียน เงาะ มังคุด 

สมุทรปราการ  มีทั้งหมด 3 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง มะพราว 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ 

4.1 คณะทํางานขอมูลเอกภาพสวนภูมิภาคมีความเห็นตรงกันวาเพื่อใหการดําเนินงานในการจดัทาํ
ของแตละจังหวัดมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค ใหมีแตงตั้งคณะทํางานขอมูลเอกภาพระดับจังหวัด  

4.2   กรมสงเสริมการเกษตรจะอบรมการใชโปรแกรมภาวการณผลิตพืช โดยอบรมทางไกลผาน
ระบบ VDO conference ในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 มีเจาหนาที่เขารวมจังหวัดละ 2 ทานไดแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานภาวะการผลิตพืช และผูรับผิดชอบการบันทึกขอมูลจังหวัด ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง โดยจังหวัดตองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook พรอมติดตั้งโปรแกรม offline 
กรมฯจะสงแผนติดตั้งโปรแกรม offline และคูมือการใชงานโปรแกรมปลายสัปดาหที่ 3 ของเดือนมิถุนายน 2552  

4.3 การประชุมครั้งตอไป กําหนดไวสัปดาหที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2552 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 

 
 
 
 

  อิสรี   เกงนอก               รังสรรค  บูรณมานัส 
        (นางสาวอิสรี  เกงนอก)          (นายรังสรรค  บูรณมานัส) 
        ผูจดรายงานการประชุม           ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


