
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 
คร้ังท่ี  3/2553  วันท่ี  10  มีนาคม  2553 

ณ  หองประชมุสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
************************ 

ผูมาประชุม 
 1.  นายอนันต  ลิลา  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร       ประธานที่ประชุม 
 2.  นางเริงจิตร  พรหมสถิต เกษตรเกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
 3.  นายปญญา  ศิลปะ  เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 

4.  นายไพโรจน  สาระคง   เกษตรจังหวดัชลบุรี 
5.  นายจตุรงค  ราชพิทักษ เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
6.  นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวดัระยอง 
7.  นายสายหยดุ  อาบสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวดัตราด  
8.  นายวิชัย  อมรพันธางค (แทน)เกษตรจงัหวัดนครนายก 

 9.  นายกุลดิลก  แกวประพาฬ (แทน) เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
10.  นายสิทธิพงษ  ขําเดช  (แทน) เกษตรจังหวดัสระแกว 
11.  นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
12.  นายพงษศักดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
13.  นายทิวา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
14.  นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
15.  นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

 16.  นายรังสรรค  บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทําหนาที่ในตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
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ผูไมมาประชมุ 
1.  นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมศตัรูผักผลไมเพื่อการสงออก 

ที่ 2 จังหวดัฉะเชิงเทรา  ติดราชการ 
   

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายองอาจ  เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ทําหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
2.  นายมนตรี  กลาขาย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
3.  นายสามารถ  ช่ืนวงศา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
4.  นางสาววาสนา  บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
5.  นายสุเทพ  คุณชล เกษตรอําเภอบานบึง 
6.  นายบุญลือ  คงสูงเนิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
7.  นายฐิติพงษ  วรสวัสดิ ์ เจาพนกังานธรุการปฏิบัติงาน 
8.  นางพัชรินทร  นาคะประวิง ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ  
9.  นางอัจฉรา  บุญสงสวัสดิ์ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  
10.  นางณัฐนนัท  มังคละกนก นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
11.  นายธนิต  ภิญญากรณ เกษตรอําเภอบอทอง 
12.  นายสุทัศน  สกุลเดช เกษตรอําเภอพานทอง 
13.  นางสาวอสิรี เกงนอก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
14.  นายอํานาจ  สิงหกวาง เกษตรอําเภอเกาะจนัทร 
15.  นายไพบลูย โกสุมวัชราภรณ เกษตรอําเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. นายไพโรจน  สาระคง เกษตรจังหวัดชลบุรีแนะนําสํานักงานเกษตร
จังหวัดชลบุรี และกลาวตอนรับนายอนันต  ลิลา รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นโยบายเรงดวนของกรมสงเสริมการเกษตรในขณะนี้มี 3 เร่ือง 
การบริหารจัดการผลไม ผลจากการประชุมของผูที่เกี่ยวของรวมกับนายจักรี  ทรงธรรม ผูตรวจ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตที่ 3 และเขตที่ 9 ไดปรับแผนในการเสนอขอใชงบประมาณ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออกไดแกระยอง 
จันทบุรี และตราด เพื่อใหไดรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันกอนนําเขาครม. 

โครงการจัดการเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง  อยูระหวางการรณรงคในพื้นที่ 
การขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวรอบที่ 2 เร่ิมดําเนินการตั้งแต วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 จนถึงปจจุบัน 

ในสวนของการรับขึ้นทะเบียนทุกพื้นที่ไดดําเนินการไดตามเปาหมาย แตการประชาคมและออกใบรับรอง 
ในภาพรวมยังดําเนินการไดไมถึง 50%  ในระยะแรกพบวาเกิดปญหาขัดของในการบันทึกและพิมพใบรับรอง แต
ในขณะนี้ทางกรมสงเสริมการเกษตรไดแกไขปญหาดังกลาวเรียบรอย  ขอใหทุกจังหวัดเรงรัดการประชาคมและ
ออกใบรับรอง  เพื่อใหเกษตรกรนําไปทําสัญญากับธกส.ไดทันเวลา เนื่องจากขณะนี้สวนตางของราคาประกัน
คอนขางมาก เกษตรกรจะไดรับประโยชนจากสวนตางที่รัฐชดเชยในสวนดังกลาว 

ในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการทานรองอนันต ลิลา จะมาเปนประธานทุกครั้ง  
ขอความรวมมือใหเกษตรจังหวัดและผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการทุกทานเขารวมประชุมดวยตัวเอง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2553 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 
การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร  เขตที่  3  

คร้ังที่ 2/2553   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553   ณ  หองประชุมเกษตรจังหวัดสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553  และเพิ่มรายชื่อ 
ผูมาประชุมลําดับที่ 15.  นายรุงโรจน เจริญโพธิ์    ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
จันทบุรี (ผ้ึง)  

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 

4.1 โครงการขึน้ทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนดิ ตามแผนปฏิบตัิการไทยเขมแข็ง 2555 และ
การขึ้นทะเบียนผูปลูกขาว ป 2552/53 รอบท่ี 2  

ความกาวหนาการขึ้นทะเบียนการปลูกขาวป 2552/53 รอบที่ 2 ตัดยอดวันที่ 8 มีนาคม 2553 
ประมาณการเกษตรกรผูปลูกขาวรอบที่ 2 ป 2553ในภาคตะวันออก จํานวน 15,547 ครัวเรือน พื้นที่ 29,254 ไร 



 4

บันทึกแลว 15,843 ไร คิดเปน 101.90% ผานประชาคม 4,395 ครัวเรือน คิดเปน 27.74% ผลการออกใบรับรอง 
3,672 ครัวเรือน คิดเปน 23.18%  

จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ปลูกขาวรอบที่ 2 ป 2553 มากที่สุด จํานวน 12,664 ไร เกษตรกร 3,523 
ครัวเรือน มีผลการออกใบรับรอง 23.92%  
จังหวัดสระแกว สาเหตุที่ยังไมมีการออกใบรับรองใหแกเกษตรกร เนื่องจากยังไมไดทําการประชาคม โดย
จังหวัดกําหนดใหแตละพื้นที่ตองดําเนินการใหเสร็จในวันที่ 15 มีนาคม 2553  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปญหาที่จังหวัดบันทึกขอมูลไดชา มาจากหลายสาเหตุ เชน เกษตรกรสวนใหญจะปลูกขาว
รอบที่ 2 ไดในเดือนเมษายนเปนตนไป เนื่องจากในพื้นที่มีปญหาเรื่องน้ํากรอย ในระยะแรกระบบการบันทึกและ
พิมพรายงานยังมีขอผิดพลาดทําใหเจาหนาที่เกิดความไมมั่นใจ เพราะเมื่อบันทึกผิดพลาดแลวข้ันตอนในการขอ
แกไขไปยังกรมสงเสริมการเกษตรยุงยากและใชเวลานาน และปญหาไฟฟาขัดของในบางพื้นที่ทําใหระบบ
อินเตอรเน็ตในพื้นที่ไมสามารถเชื่อมตอได 
จังหวัดปราจีนบุรี  สาเหตุที่บันทึกขอมูลไดนอยเนื่องจากในพื้นที่ๆมีการปลูกขาวรอบที่ 2 ของจังหวัด เกษตรจะ
เร่ิมดําเนินการในเดือนเมษายน และไมสามารถบันทึกไดในกรณีพันธุขาว OC6 ซ่ึงอยูนอกเหนือจากพันธุทั้งหมด
ที่มีอยูในระบบ จังหวัดไดหารือไปยัง War room ของกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงไดรับแจงวาไดหารือไปยัง
กรมการขาวแตยังไมไดคําตอบ 
นางพัชรินทร   นาคะประวิง ช้ีแจงวา เนื่องจากกรมสงเสริมการเกษตร  ยกเลิกเงื่อนไขในการบันทึกขอมูลที่ตั้งไว
เดิม  ทําใหระบบที่วางไวเกิดปญหาจากจากการยกเลิกเงื่อนไขนั้น และขอความรวมมือทุกจังหวัดหลังจากขึ้น
ทะเบียนแลวใหเรงทําประชาคม เพื่อจะไดสงขอมูลใหธ.ก.ส. หากจังหวัดมีปญหาในการใชโปรแกรมการบันทึก
ใหแจงไปยังศูนยสารสนเทศ  ทางศูนยฯจะสงเจาหนาที่ลงไปชวยตรวจสอบแกไขให หรือประสานงานไปยัง  
War room ที่ E-mail  : Ict30@doae.go.th 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 โครงการจดัการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง  
สถานการณการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในภาคตะวันออก  ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553 พื้นที่

ระบาด  6  จังหวัด ไดแก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยองและสระแกว  มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
รวม 1,786,433 ไร แบงเปน จันทบุรี 383,702 ไร, ฉะเชิงเทรา 351,705 ไร, ชลบุรี 301,239 ไร, ปราจีนบุรี 192,83
ไร, ระยอง  89,937 ไร และสระแกว 467,019 ไร 

 พบการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในภาคตะวันออก ตามมาตรการเรงดวนและมาตรการเฝา
ระวัง ทั้งสิ้น 194,288  ไร  คิดเปนรอยละ 11 ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งหมด (1,786,433  ไร)โดยแบงตาม
ชวงอายุมันสําปะหลัง  ดังนี้ 

- อายุ  1 – 4   เดือน    พื้นที่ระบาด 116,859   ไร  คิดเปนรอยละ 60  ของพื้นที่ระบาด 
- อายุ  5 – 7   เดือน    พื้นที่ระบาด  52,790   ไร  คิดเปนรอยละ 27  ของพื้นที่ระบาด 
- อายุ  8   เดือนขึ้นไป   พื้นที่ระบาด  24,639  ไร   คิดเปนรอยละ 13  ของพื้นที่ระบาด       
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สาเหตุการระบาดของเพลี้ยแปงมนัสําปะหลัง 
 1. สภาพอากาศแหงแลงเหมาะสมตอการขยายพันธุของเพลี้ยแปง จึงทําใหเกิดการแพรกระจายและ 
การระบาดมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 

2. เกษตรกรยังไมตระหนักดานการปองกัน จึงไมไดทําลายเศษซากตนมันสําปะหลัง แปลงที่มีการระบาด
ของเพลี้ยแปง หลังการเก็บเกี่ยว จึงเปนแหลงขยายพันธุเพล้ียแปงไปยังแปลงปลูกในบริเวณใกลเคียง   

3. การดําเนินการควบคุมการเคลื่อนยายทอนพันธุมันสําปะหลังโดยชุมชนยังไมมีการนําไปปฏิบัติอยาง
จริงจัง 

4. เกษตรกรไมตระหนักในการปฏิบัติเพื่อใชทอนพันธุใหปลอดจากเพลี้ยแปงกอนปลูก   สําหรับ
เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังไปแลวสวนใหญไมไดแชทอนพันธุดวยสารเคมีกําจัดเพลี้ยแปงกอนปลูก  
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 1. มันสําปะหลังอายุ   8  เดือนขึ้นไป มีพื้นที่ระบาด  24,639 ไร คิดเปนรอยละ 13 ของพื้นที่ที่มี 
การระบาด  หลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวจะทําใหพื้นที่การระบาดลดลง จังหวัดและอําเภอจึงควร
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทําลายซากตนมันสําปะหลัง  มีการไถตากดิน  และมีการแชทอนพันธุดวยสารเคมี
กอนปลูก 
 2. จังหวัดควรเรงจัดซื้อสารเคมีตามโครงการการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง และแจกจายใหกับ
เกษตรกรที่กําลังจะปลูกมันสําปะหลังเพื่อใชแชทอนพันธุกอนปลูก 
 3. ประสานงานใหชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมการเคลื่อนยายทอนพันธุมันสําปะหลัง  
 4. รณรงคและสนับสนุนสารเคมีตามโครงการการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ใหเกษตรกรฉีดพน
สารเคมี ในพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแปง ในมันสําปะหลัง อายุ 1-4  เดือน  และอายุ 5-8 เดือน ที่มีพื้นที่ระบาด  
จะทําใหพื้นที่การระบาดของเพลี้ยแปงลดลงในระดับหนึ่ง พรอมกับเรงรัดอําเภอ/ตําบลดําเนินการจัดตั้งศูนย
จัดการศัตรูพืชชุมชน และใหความรูแกสมาชิกเพื่อเปนกลไกในการปฏิบัติการควบคุมเพล้ียแปงโดยวิธีผสมผสาน
อีกทางหนึ่ง     
 5. ควรมีการประสานงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตอไป 
 6. มาตรการเฝาระวังพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่ยังไมเกิดการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ควรมี 
การประชาสัมพันธเนนหนักใหเกษตรกรเกิดความตระหนัก และหมั่นออกสํารวจแปลงปลูกมันสําปะหลังอยาง
สม่ําเสมอทุกสัปดาห  หากพบเพลี้ยแปงระบาดใหเด็ดยอดทําลาย  และฉีดพนดวยสารเคมีไทอะมิโทแซม อัตรา  
 2  กรัม  ผสมไวทออย  50  ซีซี   ตอน้ํา  20  ลิตร   

นายทิวา  แซมเพชร ช้ีแจงเพิ่มเติมวา แตละจังหวัดอยูระหวางการรณรงค ซ่ึงมีจุดรณรงคหลายจุด ศูนยบริหาร
ศัตรูพืชจังหวัดชลบุรีมีนักวิชาการเพียง 5 คน ไมสามารถเขารวมรณรงคไดครบทุกจุด ใหจังหวัดใชนักวิชาการ
สงเสริมการเกษตรที่ผานการอบรมจากศูนยฯแลวเขารวมแทน 
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ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรีจะเชิญเจาหนาที่จังหวัดมารับทราบรายละเอียดเรื่องการจัดตั้งศูนย
บริหารศัตรูพืชชุมชน ในวันที่ 20 มีนาคม 2553 นี้ ซ่ึงองคประกอบที่สําคัญของศูนยบริหารศัตรูพืชชุมชน ไดแก 
สมาชิกอยางนอย 30 คน มีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง และมีการเรียนรูรวมกันของสมาชิก ปจจุบันศูนย
บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรีสามารถถายทอดความรูเร่ืองการขยายพันธุแมลงชางปกใสซึ่งเปนศัตรูธรรมชาติของ
เพล้ียแปง ซ่ึงมักพบในพื้นที่ๆมีเพล้ียแปงระบาดอยูแลวแตมีจํานวนไมมากนัก วิธีการอยางงายๆในการเพิ่ม
จํานวนแมลงชางปกใสเพื่อนําไปทําลายเพลี้ยแปงโดยตัดยอดพันธุของมันสําปะหลังที่มีเพล้ียแปงทําลายมากอง
รวมกัน แลวใชมุงครอบแลวนําจับแมลงชางปกใสที่บินขึ้นมาขางบนนําไปปลอยในแปลงที่มีการระบาดของเพลี้ย
แปงจะชวยลดการระบาดลงได  สวนการขยายพันธุแตนเบียนศูนยฯยังไมไดรับการถายทอดความรูจาก 
กรมวิชาการเกษตร 

สวนการกําจัดเพล้ียแปงโดยใชสารเคมีฉีดพนจะทําใหเกิดผลเสียตามมาคือมีไรแดงและแมลงหวี่ขาว 
เนื่องจากการฉีดพนสารเคมีจะไปทําลายศัตรูธรรมชาติของแมลงทั้งสอง ควรใชวิธีแชทอนพันธุกอนปลูกจะ
ควบคุมการระบาดไดดี 

การจัดการในพื้นที่ๆมีการระบาดของเพลี้ยแปง หากพบการระบาดรุนแรงในมันสําปะหลังอายุ 1-4 
เดือน เกษตรกรตองไถทิ้ง เก็บเผาซากและตากดินทิ้งไวประมาณ 15 วัน ในอายุ 5-8 เดือน ไมรุนแรงใหตัดยอดทิ้ง 
แตถาระบาดรุนแรงตองไถทิ้ง อายุ 8 เดือนขึ้นไป  ควรขุดหัวมันสําปะหลังออกจําหนายเลยเพราะการระบาดของ
เพล้ียแปงในระยะนี้ทําใหมันสําปะหลังหยุดการสรางหัวและการสะสมแปง 

การเตรียมดินควรไถใหลึกกวาปกติโดยใชผาล 3 หรือการไถระเบิดดินดาน จะทําใหมันสําปะหลัง
แข็งแรง เติบโตไดดี ปญหาเรื่องการระบาดของเพลี้ยแปงจะนอยลง 
นายอนันต  ลิลา จังหวัดที่จัดซื้อสารเคมีตามโครงการไวแลว  การกําหนดหมูบานเปาหมายควรเลือกพื้นที่ ๆ มี 
การระบาดของเพลี้ยแปง เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการดําเนินงานในสวนตางๆ ทั้งการจัดตั้งศูนยบริหาร
จัดการศัตรูพืชชุมชน การรณรงค ถายทอดเทคโนโลยี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 โครงการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก ป 2553  
  4.3.1 แผนบริหารจัดการผลไมป 2553   
   การประชุมคณะทํางานบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553  
 ณ โรงแรมสตารพลาซา อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง เปาหมายการบริหารจัดการผลผลิตผลไมป 2553 จํานวน 
60,593 ตัน โดยขอสนับสนุนงบประมาณจาก งบ คชก.  จํานวน  170,469,000  บาท แยกเปนงบประมาณจายขาด 
114,469,000  บาท และเงินกูยืม  60,000,000  บาท ไดแผนบริหารจัดการผลไมป 2553  ใน  3  มาตรการ  คือ  
  1.  มาตรการบริหารจัดการคณุภาพผลผลิต (งบประมาณ 2,069,000  บาท) 
    1.1 โครงการปองกันและแกไขทุเรียนดอยคุณภาพ 
      1.1.1  กิจกรรมชุดเฉพาะกิจสกัดกั้นทุเรียนดอยคุณภาพ 
      1.1.2  กิจกรรมฝกอบรมทักษะการตดัทุเรียน (เจาหนาที)่ 
      1.1.3  กิจกรรมประชาสัมพันธโครงการ 
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      1.1.4  กิจกรรมฝกอบรมทักษะการตดัทุเรียน (เจาหนาทีโ่รงคัดแยก) 
  2.  มาตรการรวบรวมและกระจายผลผลิตในประเทศ (งบประมาณ 165,400,000 บาท) 
    2.1  โครงการกระจายผลไมออกนอกแหลงผลิตและจัดการผลผลิต 
    2.2  สนับสนุนเงินจายขาดซื้อบรรจุภัณฑ 
    2.3  สนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยใหเกษตรกร/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.  การบริหารจัดการโครงการงบประมาณ 3,000,000  บาท ( การติดตาม/ ดําเนินงานของจังหวัด/
เขต/ กรมสงเสริมการเกษตร )  
จังหวัดจันทบุรี ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit Board)  ซ่ึงทานรองอนันต  
ดํารงตําแหนงเลขานุการ  ขอใหชวยผลักดันในเรื่องการตรวจทุเรียนออน ควรจางบริษัทมาดําเนินการเพื่อลดภาระ
เจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร 
จังหวัดตราด การตรวจทุเรียนออนของจังหวัดตราด ใชอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ของกรมการปกครองเปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีงบประมาณของจังหวัดสนับสนุน 
จังหวัดระยอง  เดิมทีกรมวิชาการมีการตรวจสอบสารตกคางในทุเรียน แตตอมาจุดรับซื้อผลไม (ลง) เขารองเรียน
เร่ืองคาใชจายในการดําเนินการ การตรวจสารพิษตกคางจึงถูกระงับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3.2  การจัดทําขอมูลเอกภาพ   
   สรุปผลการประชุมคณะทํางานบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออกเพื่อจัดทําขอมูลเอกภาพผลไม 
4 ชนิด ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ป 2553 โดยความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ไดดังนี้ 
 ทุเรียน ประมาณการผลผลิต จํานวน 332,160 ตัน ลดลง 12,347 ตัน 
 มังคุด ประมาณการผลผลิต จํานวน 125,650 ตัน เพิ่มขึ้น 15,034 ตัน 
 เงาะ ประมาณการผลผลิต จํานวน 230,846 ตัน เพิ่มขึ้น 5,628  ตัน 
 ลองกอง ประมาณการผลผลิต จํานวน 63,876 ตัน เพิ่มขึ้น 2,834 ตัน 
 รวมทั้ง 4 ชนิด จํานวน 752,532 ตัน เพิ่มขึ้น 11,149 ตัน 

4.3 โครงการพฒันาเครือขายสบัปะรดระดับจังหวัดและระดับเขต 
 การสัมมนาโครงการพัฒนาเครือขายสับปะรดระดับจังหวัดและระดับเขต เพื่อสรางศักยภาพการพัฒนา
และความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมการผลิตและการตลาดรวมกันโดยจะมีการบูรณาการระหวางองคกร
เกษตรกร ภาคโรงงานแปรรูป    ภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ใหทางจังหวัดไปดําเนินการจัดตั้งกลุม /
เครือขาย โดยร้ือฟนกลุมสงเสริมเดิมและทําการสํารวจขอมูลใหม  กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานและ 
การเชื่อมโยงตั้งแตระดับตําบล  อําเภอ จังหวัดและระดับเขตตามกรอบและแนวที่กําหนดไวและ/หรือพัฒนาขึ้น
ตามความเหมาะสมของแตละจังหวัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.5 ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ป 2553  ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
 งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับ 59,801,557.00 บาท ใชไป 25,655,324.10 บาท คงเหลือ 
34,146,232.90 บาท คิดเปน 57.10 % ของงบประมาณที่ไดรับ 
 งบประมาณจากหนวยงานอื่น  ได รับ  37,210,332.00 บาท  ใชไป  8,676,890.80 บาท  คง เหลือ 
28,533,441.20 บาท คิดเปน 76.70 % ของงบประมาณที่ไดรับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5    การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

 5.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด 

  5.1.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
- ไมมี - 

  5.1.2  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประชาสัมพันธ  วันที่ 13-21 มีนาคม 2553 มีการออกบูตจําหนายมะมวงคุณภาพสงออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่หางสรรพสินคา แฟชั่น ไอสแลนด 

  วันที่  3-11 เมษายน 2553 งานมะมวงและของดีฉะเชิงเทรา 

          5.1.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
- ไมมี - 

5.1.4  สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  
- ไมมี - 

5.1.5  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
- ไมมี - 

5.1.6 สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
- ไมมี - 

5.1.7 สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
- ไมมี - 

5.1.8  สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
- ไมมี - 

  5.1.9 สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว 
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กรณีเจาที่สงเสริมการเกษตรของจังหวัดสระแกว 2 คนถูกสอบสวนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในกรณีละเวน
หนาที่ในการเฝาลานมันสําปะหลัง ขอใหนิติกรกรมสงเสริมการเกษตรชวยเหลือ 

5.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  
5.2.1 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
แผนการฝกอาชีพเฉพาะดานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ

พืชเพาะเลี้ยง) รวม 350 ราย อบรมการปลูกมะนาว มะละกอฮอลแลนด ขยายพันธุหนอนตายอยาก สนับสนุน
งบประมาณโดยองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

ปงบประมาณ 2553 ศูนยฯไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 7,000,000 บาท จากองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรีในการขุดสระน้ําพื้นที่ 20 ไร และทําคันคอนกรีตรอบสระ และกรมชลประทานในการสราง
ฝายทดน้ํา 

5.2.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
แผนการฝกอบรมอาชีพ 

1.  การถายทอดความรูการเลี้ยงชันโรงแกเกษตรกรจํานวน 100 ราย ในพื้นที่สวนพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

2. โครงการฝกอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร เกษตรกรจํานวน 250 
ราย 

3. โครงการฝกอาชีพการเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร งบประมาณกปร. เกษตรกร
จํานวน 30 ราย ฝกอบรม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

4.  โครงการฝกอาชีพการเกษตร หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง งบประมาณกปร. เกษตรกรจํานวน 
20 ราย ฝกอบรม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
ผลการปฏบิัตงิาน 

1. อบรมแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง วันที่ 5-12  กุมภาพันธ 2553  เกษตรกร 100 ราย  ณ กระทอมทิพยฮิลล 
รีสอรท  อ.วังมวง จ.สระบุรี งบประมาณอบจ. สระบุรี 

2. ฝกอบรมการเลี้ยงชันโรงสําหรับเกษตรกรรายใหม เกษตรกรจํานวน 70 ราย วันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

3. ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีผูเขาชมและศึกษาดูงานตั้งแตตุลาคม 2552 - ปจจุบัน จํานวน 3,059 ราย 
4. งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวดัเคลือ่นที่และอบต.สัญจร เกษตรกรรวม 1,168 ราย 
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต 2 จัดอบรมกิจกรรมอบรมคายพัฒนาโครงงาน

คุณภาพสํานึกดีเชิงเกษตร(การเลี้ยงผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ) นักเรียน ครู และกรรมกาศึกษาจํานวน 60 คน วันที่ 12 
กุมภาพันธ 2553 ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผ้ึง) 
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6. รวมประชุมอนุกรรมการราคาผลผลิตการเกษตร เพื่อชวยเหลือราคาผลิตภัณฑผ้ึง น้ําผ้ึง แกเกษตรกรผู
เล้ียงผ้ึงทั่วประเทศ และรับทราบ ช้ีแจงปญหาแกคณะกรรมมาธิการเกษตรและอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย 
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 หองประชุมกรรมิการ 204 อาคารรัฐสภา 

5.2.3 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

ผลการปฏบิัตงิาน 

1. ฝกอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน เปาหมาย 200 ราย ฝกอบรมเสร็จสิ้น
แลว จํานวน 203 ราย 

2. ฝกอบรมโครงการปรับระบบการผลิตสินคาเกษตร เปาหมาย 350 ราย ฝกอบรมแลว 211 ราย 

การบริการ  ฝกอบรมหลักสูตรการติดตายางใหแกนกัเรยีนโรงเรียนบานหนองมะปริง จํานวน 47 ราย 

5.2.4 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา (พืชสวน) 
ผลการดําเนินงาน 

วันท่ี 20 มกราคม 2553 – 9 มีนาคม 2553 
1. แผนการฝกอบรมโครงการป 2553  

1.1  โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน ป 2553 
          บุคคลเปาหมาย 200 คน งบประมาณ 50,000 บาท  กําหนดหลักสตูรการอบรม จํานวน 7 หลักสูตร   
  -  หลักสูตรการปลูกผักไมใชดิน   
  -  หลักสูตรการจัดดอกไมสด  
  -  หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย   
  -  หลักสูตรการปลูกบัวประดับ     

-  หลักสูตรการผลิตบอนสี   
  -  หลักสูตรการขยายพันธุพชื  
  -  หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกรา   

1.2  โครงการปรับระบบการผลิตสินคาเกษตร บุคคลเปาหมาย 350 คน งบประมาณ 52,500 บาท 
-  อบรมเกษตรกรดานผักและสมุนไพรหลักสูตรการผลิตน้ําสมควันไม  
-  อบรมเกษตรกรดานไมผลไมยืนตน หลักสูตรการปลูกมะมวงและการผลิตมะมวงนอกฤดู   

2. โครงการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและการใชบริการหองประชุมและหอพัก 
-  ใหบริการหองประชุม จํานวน 2  คณะ รวม 70 คน  
-  ใหบริการหองพัก จํานวน 2 คณะ รวม 150 คน  
-   มีผูเขาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จาํนวน 172 คน  

3. งานฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี 
-    ฝกอบรมเรื่องการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้  
-    ฝกอบรมเรื่องการขยายพนัธุพืช  
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-    ฝกอบรมเรื่องการเพาะเหด็ฟางในตะกรา  
-    ฝกอบรมเรื่องไมดอกไมประดับ  
-    ฝกอบรมเรื่องการปลูกผักไมใชดิน  

4. งานประชาสัมพันธ 
ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน โดยไดจัดทําเอกสาร 

ใบสมัครไปยังหนวยงานดังนี้ องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูใหญบาน หมู 1-14 ต. เขาหินซอน , หมู 1-14  
ต. บานซอง และ หมู 5, 7, 8, 13 และ15 ต. เกาะขนุน สถานีวิทยุชุมชนเขาหินซอน และสถานีวิทยุชุมชนเกาะขนุน  
สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

-  จัดนิทรรศการผักไมใชดินและแจกพันธุมะละกอแขกดํา จํานวน 600 ตน แกผูรวมงาจังหวัดเคลื่อนที่ 
วันที่ 21 มกราคม 2553 ณ วัดเขาหินซอน ต.เขาหินซอน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
6. งบประมาณ ป 2553 

ไดรับงบประมาณ จํานวน 1,386,796  บาท ใชไป 465,443.60 บาท คิดเปน 34 % 
7. ปญหาอุปสรรค 

-  อาคารฝกอบรมและหอพัก  สีภายนอกมีสภาพลอก  และมีสนิมของน้ําเกาะ ศูนยไดใหชาง อบต.เขาหิน
ซอน ไปดําเนินการประเมินราคาแลว  โดยซอมแซมทาสีใหม (ภายนอก) วงเงิน 189,000 บาท 

5.2.5 ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
1.  ผลการปฏิบัติงานชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2553 
 1.1  การสนับสนุนกิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดและหนวยงานอื่นๆ 
 -  การสนับสนุนวิทยากรในการบรรยายความรูทางวิชาการ เ ร่ืองการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย 
 การปองกันกําจัดเพล้ียแปงมันสําปะหลัง การผลิตแตนเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพราว การบริหารจัดการ
ศัตรูพืช และการใชเทคนิคการผลิตและการใชสารชีวภาพในสวนผลไม  แกสํานักงานเกษตรจังหวัดตางๆ รวม  
11 คร้ัง 

- จัดนิทรรศการ  เร่ือง  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จํานวน 5 คร้ัง  
 -  การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ ใหแกหนวยงานตางๆ  
2.  แผนการดําเนินงานในชวงเดือนมีนาคม  2553 

2.1  การอบรมการผลิตและใชสารชีวภัณฑในไมผลไมยืนตน  เปาหมายเกษตร  50  ราย  
2.2  การอบรมและใชสารธรรมชาติจากพืชในพืชผัก เปาหมายเกษตรกร  75  ราย 
2.3  การอบรมเกษตรกรหลักสูตรฝกอาชีพเฉพาะดาน  เปาหมายเกษตรกร  50  ราย 
 -  การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย 
 -  การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา 
 -  การเลี้ยงกบอยางมืออาชีพ 
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 -  การเลี้ยงหนอนนกเพื่อการคา 
 -  การผลิตขยายแมลงหางหนีบ 
 -  การผลิตขยายแมลงชางปกใส 
 -  การผลิตขยายแตนเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพราว  
2.4  นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  เขาฝกงาน  จํานวน  6  ราย  

ระหวางวันที่  5  มีนาคม – 9 เมษายน  2553  ณ  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
2.5  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  เขาฝกงาน  จํานวน  10  ราย  

ระหวางวันที่  13  มีนาคม – 30 เมษายน  2553  ณ   ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี   
2.6  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  รวมดําเนินงานโครงการการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง   

3.  สถานการณศัตรูพืชท่ีตองติดตามในภาคตะวันออก 
 3.1  สถานการณของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลระบาดในนาขาว   
 3.2  สถานการณของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง   
 3.3  สถานการณแมลงดําหนามมะพราว   
 3.4  สถานการณหนอนหัวดํามะพราว   
 3.5  การรายงานการระบาดของศัตรูพืช  ขอใหผูรับผิดชอบงานบริหารจัดการศัตรูพืชของจังหวัด  รายงาน 
การระบาดตามแบบและสงใหศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ทราบทุกเดือน  เพื่อจะไดรวบรวมเปนขอมูลและ
รวมวางแผนปองกันและกําจัด  ตอไป 
4.  ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
 4.1  การดําเนินงานโครงการการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง  กิจกรรมรณรงคปองกันและกําจัดเพลี้ยแปง
มันสําปะหลัง  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ไมสามารถสงเจาหนาที่เขารวมดําเนินงานไดทุกจุด เนื่องจาก
เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานภารกิจอื่นดวย  แตจะไปรวมตามจุดที่สําคัญ 
 4.2.ในกรณีการบรรยายวิชาการ  เร่ือง  การบริหารจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ขอใหสํานักงานเกษตร
จังหวัดใชนักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่เขารับการอบรมจากศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  เปนวิทยากร 
 4.3  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  ขอใหใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริ  ในการถายทอด
ความรูใหกับสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
5.  ระเบียบกรมสงเสริมการเกษตรวาดวยเงินรายไดจากการรับจางผลิตและจําหนายปจจัยการเกษตรของศูนย
ปฏิบัติการ 
 กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติใหศูนยฯ ทําการรับจางผลิตและจําหนายปจจัยทางการเกษตรได  ทางศูนยฯ  
จะสงขอมูลราคากลางของปจจัยทางการเกษตรใหจังหวัดทราบในภายหลัง 

5.2.6 ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม เพื่อการสงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดแจงใหหนวยงาน สงผลงานที่เปนผลสําเร็จจากการจัดการความรูไปใช
ในการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนหนวยงานตนแบบ KM ของกรมสงเสริมการเกษตร หนวยงานที่ไดรับ
รางวัลในภาคตะวันออกไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ในการนี้มี 
พิธีมอบประกาศนียบัตรหนวยงานตัวอยางในการจัดการความรู โดยนายอนันต  ลิลา และเกษตรจังหวัด 
เปนตัวแทนในการรับมอบประกาศนียบัตรดังกลาว 
 ประชุมครั้งตอไป วันที1่4 พฤษภาคม 2553 ณ สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 

 
 
        (นางสาวอิสรี  เกงนอก)          (นายรังสรรค  บูรณมานัส) 
                    ผูจดรายงานการประชุม           ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


