
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ 
ณ  โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท คลับ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

************************ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอนันต์  ลิลา  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม 
๒. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  
๓. นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๔. นายไพโรจน์  สาระคง  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๕. นายจตุรงค์   ราชพิทักษ์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
๖. นายธรรมนูญ  บุญไกรสร เกษตรจังหวัดระยอง 
๗. นายมานะ  บุญระมี  เกษตรจังหวัดตราด 
๘. นายประพาส  บุญสุข  เกษตรจังหวัดสระแก้ว   
๙. นายอัคนีวุธ  กลับน่วม  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม รักษาราชแทน เกษตรจังหวัดนครนายก 
๑๑. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ (แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑๒. นายคนึง  กลับกลาย  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๓. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๔. นายนรินทร์  สุภาภรณ์ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
๑๕. นายรุ่งโรจน์  เจริญโพธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๖. นายอ านาจ  ธรรมวิชญ์   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑๗. นายสุระเชษฐ์  นาโสม หัวหน้าศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพ่ือการส่งออกท่ี ๒ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑๘. นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ท าหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   เลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนุภาษ  สันตยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒. นายสามารถ  ชื่นวงศา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  สสข.๓ รย. 
๓. นางศุภลักษณ์  พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    สสข.๓ รย. 
๔. นายมนตรี  กล้าขาย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   สสข.๓ รย. 
๕. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    สสข.๓ รย. 
๖. นางสาวนคร  คมกล้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สสข.๓ รย. 
๗. นายสราวุฒิ  พูลศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สสข.๓ รย. 
๘. นางสาวภัทรลภา  สุวรรณราช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์    สสข.๓ รย. 
๙. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สสข.๓ รย. 
  

 



๒ 

 

  

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันต์  ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ขอแสดงความยินดีกับเกษตรจังหวัดใหม่ที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง และยินดีต้อนรับเกษตรจังหวัดที่ย้าย 
มารับต าแหน่งในภาคตะวันออก ในโอกาสนี้เกษตรจังหวัดทั้ง ๕ ท่านได้แนะน าตัว ตามล าดับ ได้แก่ นายสุวิทย์ อาจนาวัง 
เกษตรจังหวัดจันทบุรี  นายธรรมนูญ  บุญไกรสร เกษตรจังหวัดระยอง นายมานะ  บุญระมี เกษตรจังหวัดตราด  
นายอัคนีวุธ  กลับน่วม เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และนายประพาส  บุญสุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว  

มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในภาคตะวันออก 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
 ตามท่ีได้มกีารประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี นั้น ฝ่ายเลขาฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงาน 
การประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าที่ ๑๖ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

 การข้ึนทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ในระยะแรกนั้นไม่ได้รับ
ความสนใจจากเกษตรกรมากนัก แต่ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้นเนื่องจากได้รับผลประโยชน์
จากการชดเชยส่วนต่างจากภาครัฐ  หลายพ้ืนที่มีข้อร้องเรียนเรื่องเกษตรกรแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ ฝากก าชับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติให้ด าเนินการตามเงื่อนไขวิธีการตามคู่มือ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ สามารถ
การตรวจสอบข้อมูลโดยเปรียบเทียบจากการขึ้นทะเบียนในปีที่ผ่านมา การขึ้นทะเบียนข้าวรอบ ๒/๒๕๕๒ เพ่ือ
สามารถหาข้อเท็จจริงถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูก ในการรับรองมีเหตุผล 
 ประธานให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยในกรณีที่จะมีการยกเลิกไม่น าการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจมาเป็นตัวชี้วัด
และค ารับรองของจังหวัด เพราะการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจเป็นงานตามนโยบายซึ่งมีความส าคัญ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร แต่ควรมีปรับปรุงการก าหนดน้ าหนักค่าคะแนนที่เหมาะสมกับจ านวนเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรม เพราะปริมาณงานแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน  
 สับปะรด ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา นอกจากผลไม้ ๔ ชนิดที่ส าคัญ คือ 
ทุเรียน เงาะ มังคุด ลอกอง สับปะรดยังเป็นผลไม้ท่ีมีความส าคัญ ในภาคตะวันออกมี ๕ จังหวัดเป้าหมาย ขอให้เกษตร
จังหวัดให้ความส าคัญของสับปะรด กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในภาคตะวันออกมีความเข้มแข็ง มีความก้าวหน้า 
มีระบบการจัดการแบบซื้อขายล่วงหน้า (Contact Framing)  
 การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯทุกครั้ง ขอความร่วมมือให้เกษตรจังหวัด และผู้อ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการเข้าประชุมด้วยตัวเองทุกครั้ง เพื่อร่วมหารือ ก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกัน 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ไม่มี 

 



๓ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

เรื่องท่ี ๕.๑ ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน 

       ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงรูปแบบการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน  ใหม่ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบว่าสถานการณ์การรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือนตามกรอบบัญชีรายชื่อพืชที่จังหวัด /
อ าเภอได้ก าหนดกรอบในการจัดเก็บไว้ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ขอให้เร่งรัดตรวจสอบให้แล้ว
เสร็จและถูกต้องตามก าหนดด้วย 

ข้อมูลที่แสดงผลได้แก่ ข้อมูลพื้นที่ปลูก ข้อมูลพื้นที่เก็บเกี่ยว ข้อมูลพื้นที่เสียหาย ข้อมูลพ้ืนที่โค่นทิ้ง (กรณี รต.๐๒) 
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ข้อมูลผลผลิต และข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร มีระดับของข้อมูลที่มีการจัดเก็บและ
รวบรวม ๕ ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ  

ประเภทพืช ประกอบด้วย ๙ กลุ่มพืช ได้แก่ รต ๐๑ กลุ่มข้าว กลุ่มพืชไร่ กลุ่มพืชผัก กลุ่มไม้ดอก กลุ่ม 
ไม้ประดับ ,รต ๐๒ กลุ่มไม้ผล กลุ่มไม้ยืนต้น กลุ่มสมุนไพรและเครื่องเทศ 

ฤดูกาล ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูแล้ง และ แสดงทั้งหมด 
เพ่ือให้การรายงานข้อมูลสอดคล้องกับสถานการณ์สามารถปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลภาวะการผลิตพืช

รายเดือน ดังนี้  
๑. จังหวัด/อ าเภอที่ด าเนินการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป สามารถบันทึกข้อมูล

ต่อเนื่องไปได ้ 
๒. จังหวัด/อ าเภอที่ยังไม่ได้เริ่มบันทึกข้อมูล ขอให้เริ่มบันทึกข้อมูล ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  
๓. ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่กรมฯก าหนด 
สรุปแบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน กลุ่มพืชอายุสั้น (รต.๐๑) เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จังหวัดที่รายงานข้อมูลครบทุกอ าเภอ ได้แก่ สมุทรปราการ และชลบุรี การรายงานในภาพรวมของเขต ทั้งหมด ๗๓ 
อ าเภอ รายงานข้อมูลแล้ว ๔๓ อ าเภอ คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๙  

สรุปแบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน กลุ่มพืชอายุยาว (รต.๐๒) เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จังหวัดที่รายงานข้อมูลครบทุกอ าเภอ ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี และตราด การรายงานในภาพรวมของเขต ทั้งหมด 
๗๓ อ าเภอ รายงานข้อมูลแล้ว ๔๒ อ าเภอ คิดเป็น ร้อยละ ๕๗.๕๓ 

เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากแบบรายงานในระบบยังมีความคลาดเคลื่อน ทีมเลขาจะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบใน
ระดับกรมฯ เพื่อตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องการประมวลผล และแจ้งความคืบหน้าให้จังหวัดทราบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน  สรุปแบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชราย
เดือน (รต.๐๑, รต.๐๒) ภาคตะวันออก ธันวาคม ๒๕๕๓ และมอบหมายให้เลขาที่ประชุมประสานงานผู้รับผิดชอบในระดับ
กรมฯ เพ่ือตรวจสอบ/แก้ไขระบบประมวลผล และแจ้งความคืบหน้าให้จังหวัดทราบ 

เรื่องที่ ๕.๒ ข้อมูล Air survey เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

เหตุการณ์น้ าท่วมเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพ้ืนที่
เกษตรกรรม พ้ืนที่เมืองและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งของรัฐและของท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการวิเคราะห์พ้ืนที่น้ าท่วม
โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม บันทึกภาพต่างช่วงเวลาและต่างรายละเอียดภาพ มาบูรณาการร่วมกับข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่น้ าท่วม ส าหรับใช้ในการติดตามและประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  

รายงานนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่น้ าท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมชุดแรก 
ประกอบด้วย (๑) ตารางสรุปข้อมูลจากดาวเทียมที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่น้ าท่วม (๒) ตารางสรุปเนื้อที่น้ าท่วมจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม (บันทึกภาพระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓) (๓) ภาพพิมพ์แผนที่แสดง
พ้ืนที่น้ าท่วมรายจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น ๓๖ จังหวัด และข้อมูลเชิงเลข (digital file) ในแผ่นดีวีดี และ (๔) ข้อมูลจ านวน



๔ 

 

  

ครัวเรือนทีต่ั้งอยู่ในพื้นท่ีน้ าท่วม โดยมีรายละเอียดในแผ่นดีวีดีบันทึกข้อมูล จังหวัดในภาคตะวันออกที่ด าเนินการจัดท า
แผนที่แสดงพื้นที่น้ าท่วมรายจังหวัด ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ชลบุรี  ระยอง และสมุทรปราการ 
 ประธาน เพ่ิมเติมว่าข้อมูลดาวเทียมเป็นทางเลือกส าหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ ในการเปรียบเทียบ
ความเสียหาย จังหวัดที่ผู้บริหารให้ความส าคัญในการตรวจสอบข้อมูล จะได้ข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัดที่มีความแม่นย า  

 มติที่ประชุม รับทราบการใช้ข้อมูล Air survey เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
และรายชื่อจังหวัดในภาคตะวันออกที่ด าเนินการจัดท าแผนที่แสดงพื้นท่ีน้ าท่วมรายจังหวัด 

เรื่องท่ี ๕.๓ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ 

แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ ของจังหวัด
ภาคตะวันออก มีเป้าหมายการด าเนินงาน  

- อบรมเตรียมความพร้อม แบบเดี่ยว จ านวน ๑๒,๗๕๙ ราย แบบกลุ่ม ๒๕ ราย  
- ประเมินแปลงเบื้องต้น จ านวน ๒,๑๒๕ ราย 
- ประเมินออกใบรับรอง จ านวน ๒,๑๒๕ ราย 
ประธานเสริมว่า ตามกระบวนการตรวจรับรองตามระบบ GAP เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ แบ่งออกเป็น  

๒ ส่วน ส่วนแรกคือเกษตรกรที่ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ใบรับรองแล้ว สามารถขายผลผลิตคุณภาพในตลาดระดับกลาง  
มีความเชื่อมโยงกับโรงงานอุตสาหกรรม อีกกลุ่มที่ยังไม่สามารถขายเป็นสินค้าคุณภาพได้ การปฏิบัติตามขั้นตอน GAP
เป็นการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร คืออบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ 
GAP  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ภาค
ตะวันออก เสนอผู้ตรวจราชการ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ โดยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ซึ่งผลการเสนอปัญหาอุปสรรคของจังหวัดมีดังนี้ 

- การออกใบรับรองล่าช้า เนื่องจากใบรับรองแปลงมีอายุจ ากัด พืชไร่ ๑ ปี ไม้ผล ๒ ปี โดยเกษตรกร 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

- กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าวมีข้อจ ากัดในการออกตรวจรับรองแปลง แต่ผลการด าเนินงาน
โครงการฯ เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด 

มติที่ประชุม รับทราบ เป้าหมายการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ 
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดภาคตะวันออก  

เรื่องท่ี ๕.๔ โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดประชุมคณะท างาน โครงการบริหาร
จัดการผลไม้ภาคตะวันออก ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ โรงแรมสตาร์ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือสรุป
แผนปฏิบัติงาน โครงการ และกิจกรรมที่จังหวัดน าเสนอ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖ จังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการ
ผลไม้ (Fruit Board) ต่อไป 

แนวทางการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี ๒๕๕๔ เน้นใน ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคุณภาพผลไม้ซึ่ง
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และโครงการแก้ไขปัญหาทุเรียน  

นโยบายโครงการบริหารจัดการผลไม้ของ ผอ.สสข.๓ ระยอง เน้นแก้ปัญหาใน ๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ 
๑. เกษตรกรที่ขายเหมาสวน 
๒. เกษตรกรนอกกลุ่มท่ีขายทุเรียนอ่อน 
๓. การสร้างคุณธรรมของพ่อค้าในการไม่ตัดและขายทุเรียนอ่อน 

http://production.doae.go.th/flooding/water/chachorngsao.rar
http://production.doae.go.th/flooding/water/nakornnayok.rar
http://production.doae.go.th/flooding/water/prajeanburi.rar
http://production.doae.go.th/flooding/water/srakaw.rar
http://production.doae.go.th/flooding/water/chonburi.rar
http://production.doae.go.th/flooding/water/rayong.rar
http://production.doae.go.th/flooding/water/samutprakarn.rar


๕ 

 

  

การแก้ไขปัญหาโดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมเป็นการยับยั้งการน าทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
ปัญหาทุเรียนอ่อนสามารถแก้ด้วยจิตส านึก การมีส่วนร่วมของสังคม ทั้งเกษตรกรผู้ผลิต ภาคอุตสาหกรรม และส่วน
ราชการ ร่วมก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

มติที่ประชุม รับทราบวัตถุประสงค์การจัดประชุมคณะท างาน และนโยบายการแก้ปัญหาของผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ในโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 

เรื่องท่ี ๕.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรด 

การคาดคะเนสถานการณ์สับปะรดปี ๒๕๕๔  จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นดังนี้  
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว รวม ทั้งประเทศ ๐.๖๐๓  ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๑๙,๘๗๒ ไร่ หรือ 

ร้อยละ ๓.๔๑ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ ๒.๗๑ ล้านตัน เพ่ิมขึ้น ๒๔๕,๓๗๘ ตัน หรือร้อยละ ๑๒.๗๕ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
ทั้งประเทศ ๓.๕๙๘ กก. เพ่ิมข้ึน  ๒๙๘ กก. หรือร้อยละ  ๙.๐๓ 
 สถานการณ์การผลิต พ้ืนที่เก็บเกี่ยวเพ่ิมขึ้นเนื่องจากราคาสับปะรดในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ สูงขึ้นมาตลอด  
จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกเพ่ิมข้ึนทั้งแซมสวนยางพาราปลูกใหม่  เปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลูกมันส าปะหลัง และ
มีปริมาณฝนปี ๒๕๕๓ ค่อนข้างดี จะส่งผลต่อผลผลิตสับปะรดปี ๒๕๕๔  เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน – 
มิถุนายน  ๒๕๕๔  
 สถานการณ์ด้านตลาดและราคา ปี ๒๕๕๓ ไทยส่งออกสับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์รวม ๕๕๐,๔๖๙ ตัน 
มูลค่า ๑๘,๒๙๘  ล้านบาท  จากที่ส่งออก ปี ๒๕๕๒ จ านวน ๕๖๐,๔๙๔ ตัน มูลค่า ๑๘,๘๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑.๗๙ และ ๒.๘๑ ตามล าดับ เนื่องจากประเทศลูกค้าทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจกับ
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส าหรับราคาสับปะรดโรงงานในปี ๒๕๕๓ เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย กก.ละ ๕.๔๗ บาท สูงกว่าปี
ก่อนที่ขายได้ ๕.๑๔ บาท/กก. เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนราคาสับปะรดผลสด/เฉลี่ย ๗.๖๕  
บาท  ซึ่งคาดการณ์ว่าทั้งปริมาณผลผลิตสับปะรดจะเพ่ิมสูงขึ้น และราคาสับปะรดก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปี ๒๕๕๓ 
มากนัก 
 ส าหรับภาคตะวันออก มีจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกสับปะรด ๕ จังหวัด ได้แก่ ระยอง  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ตราด
และจันทบุรี  คาดว่าปี ๒๕๕๔  จะมีพ้ืนทีเก็บเกี่ยว ๑๑๕,๗๘๖  ไร่ ผลผลิตรวม ๖๑๘,๐๕๔ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๕,๘๗ 
กก./ไร่ สรุปว่าพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวมลดลงร้อยละ ๖.๗๕ และ ๔.๐๒ แต่ผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๙๒  
ซึ่งประเมินว่าจะไม่น่าจะมีปัญหาผลผลิตล้นตลาดหรือเกินความต้องการของโรงงาน 

นโยบายด้านการพัฒนาสับปะรดของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
(๑) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านพื้นที่ ผลผลิต ฯลฯ โดยการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรด 
(๒) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ 
(๓) การส่งเสริมระบบสัญญาข้อตกลง (Contact Framing) 
(๔) การสร้างกลุ่มและเครือข่ายชาวไร่สับปะรดให้เข้มแข็ง 
(๕) การประสานเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูป 
(๖) พัฒนาแหล่งน้ า 

มติที่ประชุม รับทราบ สถานการณ์สับปะรดปี ๒๕๕๔ ภาพรวมของประเทศและภาคตะวันออก และนโยบายด้านการ
พัฒนาสับปะรดของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

เรื่องท่ี ๕.๖ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูประดับเขต 

 ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  จะจัดตลาดเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์แปรรูประดับเขต 
ประมาณปลายเดือนมีนาคม  ๒๕๕๔  ณ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและ 
การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป  กิจกรรมในตลาดประกอบด้วย การแสดงสินค้า เจรจาธุรกิจ และจ าหน่าย
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ผลิตภัณฑ์ จึงขอความร่วมมือส านักงานเกษตรจังหวัด ๙ จังหวัดในภาคตะวันออก ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน น าผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจ าหน่าย  ทั้งนี้ก าหนดการจัดตลาดที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบวัตถุประสงค์การจัดตลาดเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์แปรรูประดับเขตและขอความร่วมมือจังหวัดในการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน น าผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจ าหน่าย 

เรื่องที่ ๕.๗ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรระดับอ าเภอด้านการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับต าบล 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นระบบปฏิบัติงาน ในพ้ืนที่ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน โดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.)  
เป็นกลไก ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรระดับต าบลเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ (เลขาฯ ศบกต.) เพ่ือให้การจัดท าแผนการพัฒนา 
การเกษตรระดับต าบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เกษตรหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นจะต้องเพ่ิมขีดความสามารถของเลขาฯ ศบกต. ให้มีศักยภาพในการจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตรระดับต าบล และสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อไป กรมฯ จึงก าหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง
วิทยากรระดับอ าเภอด้านการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลขึ้น 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถท าหน้าที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลให้กับเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ศบกต. อ่ืน ๆ ภายในอ าเภอได้ และเพ่ิมขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการบริหาร ศบกต . ให้มีศักยภาพใน 
การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลร่วมกับ อปท. คณะกรรมการหมู่บ้าน และเกษตรหมู่บ้านได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 ด าเนินการจัดฝึกอบรมในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ - มกราคม ๒๕๕๔ โดยส านักส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้รับบุคคลเป้าหมายอบรม ๗๒ คน การก าหนดหัวข้ออบรมหลัก ๗ หัวข้อ ได้แก่ 
การคิดเชิงสังเคราะห์ นโยบายและแนวทางของ ศบกต. ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลแบบมีส่วนร่วม 
การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ ชุมชน โดยใช้ SWOT Analysis การก าหนดวิสัยทัศน์ และการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือการจัดท าแผนงาน/โครงการ การจัดท าแผนวิธีการเขียนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ และเทคนิคการน าเสนอ
แผนการพัฒนาการเกษตรระดับต าบลและโครงการเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน 

มติที่ประชุม รับทราบวัตถุประสงค์ แนวทาง การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรระดับอ าเภอด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

 เรื่องท่ี ๕.๘ ผลการประกวดองค์กร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๔ 

 ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่น ระดบัเขต ประจ าปี ๒๕๕๔ ภาคตะวันออก จ านวน ๑๐ สาขาอาชีพ/ประเภท สรุปรายจังหวัดได้ดังนี้ 
 จังหวัดตราด รางวัลชนะเลิศ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพ ไร่นาสวนผสม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ  ท าสวน เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ ท านา 
และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น  ประเภทข้าวอ่ืนๆ 

จังหวัดนครนายก รางวัลชนะเลิศ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น  
ประเภทข้าวหอมมะลิ  

จังหวัดสระแก้ว รางวัลชนะเลิศ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
จังหวัดชลบุรี รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ ท าไร่ 
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การประกวดคัดเลือกระดับประเทศ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวทั่วไป วันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๔  เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ ท านา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๔ และ
ก าหนดการประกวดคัดเลือกระดับประเทศ 

เรื่องท่ี ๕.๑๓ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ 
จังหวัดระยอง ตัดยอด ๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณที่ได้รับ ๖๐,๒๑๙,๖๑๖ บาท ใช้ไป ๑๒,๔๘๒,๓๘๒ บาท 
คงเหลือ ๔๗,๗๓๗,๒๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓ 

งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน งบประมาณที่ได้รับ ๑๖,๑๒๙,๖๔๔ บาท ใช้ไป ๕,๔๓๙,๕๗๔ บาท คงเหลือ 
๑๐,๖๙๐,๐๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ตัดยอด ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  

ระเบียบวาระท่ี ๖  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน)   

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)  เปิดรับสมัครเกษตรกรหรือผู้สนใจ  อบรม
ด้านการเกษตร  โดยมีหลักสูตรที่เปิดอบรมดังนี้ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน  จ านวน ๑๑ หลักสูตร 
         -    การขยายพันธุ์พืช ๑ วัน 
          -    การสร้างสวนไม้ผล ๑ วัน 
          -    การผลิตและการใช้น้ าส้มควันไม้ ๑ วัน 
          -   การผลิตเห็ด ๑ วัน 
          -    การผลิตและการใช้สมุนไพรป้องกันก าจัดศัตรูพืช 1 วัน 
           -  การปลูกผักสวนครัว  ๑ วนั 
          -    การผลิตไม้กระถาง ๑ วัน 
         -    การผลิตไม้ตัดใบเพ่ือการค้า ๑ วัน 
          -    การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ๑ วัน 
          -    การกรีดยางพารา ๕ วัน 
          -    การปลูกสร้างสวนยางพารา ๑ วัน 
โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร  จ านวน ๓ หลักสตูร 
          -    การจัดการโรงเรือนเพาะเห็ด  ๑ วัน 
          -    การจัดการปจัจัยการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ๑ วัน 
          -    การบริหารแปลงขยายพันธุ์ยางพาราช าถุงเพ่ือการค้า ๑ วัน 



๘ 

 

  

เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรมีงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ ในจ านวนจ ากัด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณ
ที่จ ากัด (๔ ครั้ง/จังหวัด/ ๖,๐๐๐ บาท) จึงขอแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) รับผิดชอบจังหวัด จันทบุรี ตราด สระแก้ว 
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิ งเทรา (พืชสวน) รับผิดชอบจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นครนายก ปราจีนบุรี  
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) รับผิดชอบจังหวัดระยอง ตราด 

จันทบุรี  
- ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
เนื่องจากงบประมาณอันจ ากัดในการประชุมเตรียมการฯ ศูนย์ปฏิบัติการไม่สามารถร่วมประชุมได้ จึงขอให้

จังหวัดแจ้งแผนการจัดงานฯ มายังศูนย์ปฏิบัติการที่รับผิดชอบพ้ืนที่ และหนังสือหรือ E-mail ยืนยันแจ้งการจัดงานฯ 
ในแต่ละครั้ง  

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน และโครงการปรับระบบ
การผลิตสินค้าเกษตรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) และแนวทางการเข้า
ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ของศูนย์ปฏิบัติการ  

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

 ผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ – เดือนมกราคม ๒๕๕๔  
- ร่วมงานนิทรรศการ แสดงพันธุ์ไม้ในงาน “บอลลูน นานาชาติ “ ปี ๒๕๕๓ ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก เรื่อง การผลิตบอนสี  
- ฝึกอบรม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
- บรรยายสาธิตแก่เกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ เรื่อง การผลิตบอนสี และการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่  

แผนการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป้าหมาย  ๕๐๐  ราย 
หลักสูตรการฝึกอบรม  ๗  หลักสูตร  

โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๓๐๐ ราย 
๑. การขยายพันธุ์ไม้ผล จ านวน  ๑  รุ่น ๓๐ ราย  
๒. การปลูกผักไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่ จ านวน ๒ รุ่น  ๖๐ ราย 
๓. การผลิตมะม่วงแฟนซี    จ านวน ๒ รุ่น  ๖๐ ราย 
๔. การผลิตมะม่วงนอกฤดู  จ านวน  ๑ รุ่น ๗๐ ราย 
๕. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จ านวน  ๒ รุ่น ๔๐ ราย 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จ านวน ๒๐๐ ราย  
๖. การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  จ านวน ๓ รุ่น ๑๒๐ ราย 
๗. การปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด จ านวน ๒ รุ่น ๘๐ ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน และโครงการปรับระบบ
การผลิตสินค้าเกษตรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

 



๙ 

 

  

๖.๑.๓ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี ระหว่าง  ๑๖  พ.ย. ๕๓ – ๑๑ ม.ค. ๕๔  

๑.  การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช จ านวน ๕ จังหวัด ประเด็นถ่ายทอด ๗ เรื่อง 
จ านวนเกษตรกร ๙๐๕ ราย 
๒.  การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ 
๓.  การบริการ 
 ๓.๑  การศึกษาดูงาน (คณะดูงาน) จ านวน ๒ คณะ รวม ๑๓ คน 
  ๓.๒  การฝึกอบรม (หลักสูตรต่างๆ) 
  ๓.๒.๑ เกษตรกรเข้ารับการฝึกผลิตขยายแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู จ านวน ๖  คน 
  ๓.๒.๒ เกษตรกรเข้ารับการฝึกผลิตขยายมวนตัวห้ า  จ านวน  ๒  คน 
 ๓.๓  การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เกษตรกรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  จ านวน  ๘  คน 
๔.  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผ่นพับแมลงหางหนีบ 
๕.  การเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช  ช่วง  พ.ย. – ม.ค. ๕๔ ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ไรแดงทุเรียน  และ 
ไรแดงมันส าปะหลัง หนอนหัวด ามะพร้าว แมลงด าหนามมะพร้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าว เพลี้ยจักจั่นมะม่วง 
เพลี้ยไฟมะม่วง โรคราแป้งมะม่วง และหนูนา 
๖.  การรายงานการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  และหนอนหัวด า 
 ศูนย์ฯ  ขอให้ทางจังหวัดจัดส่งรายงานการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  และ
หนอนหัวด า  ให้ศูนย์ฯ ทราบ ทุกวันพุธตามที่กรมฯ ก าหนดโดยใช้แบบฟอร์มที่กรมฯ  ก าหนดให้  พร้อมทั้งรายงาน
การระบาดของศัตรูพืชทั่วไปด้วย 
๗.  โครงการการถ่ายทอดความรู้การควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  ระยะที่  ๒ สนับสนุนแตนเบียนอะนาไกรัส
ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู จ านวน ๕ แห่ง รวม ๕๘,๒๖๓ ตัว 
๘. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.มัธยม
พระราชทานบ้านนายาว  อ. สนามชัยเขต  จ. ฉะเชิงเทรา  ในวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ และถ่ายทอดความรู้ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในโรงเรียนน าร่องต ารวจตระเวนชายแดนภาคตะวันออก  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒  
โรงเรียน  ได้แก่  ร.ร. ตชด. บ้านนาอีสาน  และ  ร.ร. ตชด. บ้านนายาว  อ. สนามชัยเขต  จ. ฉะเชิงเทรา  แผนการ
ปฏิบัติงาน พ.ค. – ส.ค. ๕๔ 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะด้าน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หลักสูตรการฝึกอบรม เป้าหมาย  ๒๐๐  คน ระยะเวลา
การฝึก  มีนาคม – มิถุนายน ๕๔ งบประมาณการฝึกอบรม  จากกรมส่งเสริมการเกษตร  
  -  การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
  -   การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย 
  -   การผลิตขยายแตนเบียนหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว 
  -   การผลิตขยายหนอนนก 
  -   การใช้สมุนไพรควบคุมศัตรูพืช 
  -   การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
 การรับสมัคร 
  -  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัคร 
  -  ศูนย์มีใบสมัครแจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดรับสมัคร 
  -   สมัครโดยตรงได้ที่ศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
  -   ศูนย์ฯ  เป็นผู้ก าหนดระยะเวลาการอบรมตามจ านวนของผู้สมัคร 
 



๑๐ 

 

  

 สถานที ่
  -  ศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
  -   ตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของหลักสูตร  
มติที่ประชุม  รับทราบการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี ระหว่าง  ๑๖  พ.ย. ๕๓ – ๑๑ ม.ค. ๕๔  
และโครงการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะด้าน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๖.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) ร่วมจัดนิทรรศการ งานพืชสวนก้าวหน้า 

HORTEX 2010 วันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ศนูย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

- สหกรณ์การเกษตรลอง จ ากัด  จังหวัดแพร่  ศึกษาดูงาน จ านวน ๓๖ คน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
- โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ าร้อน  จ.จันทบุรี ศึกษาดูงาน  จ านวน ๖๑ คน ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ ไ ด้ ร่ ว ม จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ค ลิ นิ ก เ ก ษ ต ร เ ค ลื่ อ น ที่ ใ น  

พระราชานุเคราะห์ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 
และจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่พัฒนา ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.
สระแก้ว 
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ 
 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเพื่อการผสมเกสร 

ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเพ่ือการผสมเกสร ณ บ้านสวนทรายทอง 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเกษตรเข้าร่วมจ านวน ๓๐ ราย ในวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

โครงการฝึกอาชีพการเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิส่งเสริม 

ยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการด าเนินโครงการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กิจกรรมการเลี้ยงชันโรงเพ่ือ
การผสมเกสร การเลี้ยงจิ้งหรีด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
จันทบุรี ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา จ านวน ๑๙ โรงเรียน โดยปัจจุบันได้ด าเนินโครงการไปแล้ว จ านวน ๔ 
โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อการผสมเกสร  ด าเนินการไปแล้ว ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อ าเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด ด าเนินการไปแล้ว ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง 
อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว 

กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง ด าเนินการไปแล้ว ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระ
ยานุเคราะห์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 
 



๑๑ 

 

  

๖.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑. โครงการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน หลักสูตร “เทคนิคการปลูกมะนาวและการท ามะนาวนอกฤดู” รุ่นที่ ๑ วันที่ 

๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนฝัน หมู่  ๔ ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
เป้าหมายจ านวน ๕๐ ราย เข้ารับการอบรม จ านวน  ๕๑ ราย 

๒. การผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการต่างๆ  
     ๒.๑)  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว   

๒.๒) งานนิทรรศการวันเกิดกรมส่งเสริมการเกษตร 
๒.๓) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
๒.๔) โครงการวันคนพิการสากล เทิดไท้องค์ราชัน อบจ. ชลบรี 
๒.๕) โครงการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกเพ่ือการค้า 
๒.๖) โครงการวันเด็ก  งาน “เด็กไทย หัวใจเกษตร” 

แผนการปฏิบัติงาน 
๑. โครงการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน หลักสูตร “เทคนิคการปลูกมะนาวและการท ามะนาวนอกฤดู รุ่นที่ ๒ วันที่ 

๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป้าหมาย จ านวน ๕๐ ราย 
๒. โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร  เรื่อง “เทคนิคการปลูกมะนาวและการท ามะนาวนอกฤดู” 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔  ณ ที่ว่าการอ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป้าหมาย จ านวน  
๑๐๐ ราย 

๓. โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔  ณ ศูนย์ราชการเทศบาลต าบลเกาสีชัง
ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล
แสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

๔. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔  
ณ วัดช่องแสมสาร หมู่ ๒ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
และแผนการปฏิบัติงาน 

๖.๑.๖ ศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกที่ 2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ไม่มี 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๖.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ไม่มี 

๖.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไม่มี 

๖.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
ประชาสัมพันธ์ – ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาคมไม้ดอกไม้ประดับ 
ร่วมจัดงาน งานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
ชลบุรี กิจกรรมในงานมี อบรมวิชาการเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ การประกวด และจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ  
ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในงาน 



๑๒ 

 

  

๖.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ไม่มี  

๖.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  

ไม่มี 

๖.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

ไม่มี 

๖.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ไม่มี 

๖.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

ไม่มี 

๖.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  

 โครงการเชื่อมโยงตลาดวิสาหกิจชุมชน ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ร่วมก าหนด วันเวลาจัดงานร่วมกัน 

ประชุมครั้งที่ต่อไปวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 
 

 
(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  

     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 ผู้จดรายงานการประชุม 

                    (นายรังสรรค์  บูรณมานัส) 
             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
 ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


