
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 

คร้ังท่ี  2 /2552 
วันที่  16  มกราคม  2552 

ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นางเริงจิตร  พรหมสถิต เกษตรจังหวดัจันทบุรี 

3.  นายปญญา    ศิลปะ  เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
4.  นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวดัชลบุรี 
5 . นายวสนัต    บุญหอ  เกษตรจังหวดัตราด 

 6.  นายกรินทร   ไลนฤทธิสิงห  เกษตรจังหวดันครนายก 
 7.  นายสมคิด    อธิพงษอาภรณ เกษตรจังหวดัระยอง 
 8. นายอาคม      ระเบียบโลก เกษตรจังหวดัสระแกว 

9.  นายสุรสิงห  พูนเพิ่มสมบัติ (แทน)  เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
 10.  นายจตพุร   ศรีวิริยะ        (แทน)  เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 

11. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 

12. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
13. นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
14. นายทิวา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 

 15. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
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ผูเขารวมประชุม 
 1.  นางมลวิภา    อรรฐาเมศร นักวเิคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร 

2.  น.ส.อัจฉรา   สมสวย  นักวเิคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร 
3.  นายมนตรี     กลาขาย ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
4.  นายสามารถ  ช่ืนวงศา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
5.  น.ส.วาสนา       บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
6.  นางอรุณ        ศรีคาํแหง เจาพนกังานธรุการ ระดับชํานาญงาน 

 7.  น.ส.อิสรี       เกงนอก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
 8.  นายสุทัศน   สกุลเดช  เกษตรอําเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี 
 9.  นายสมชาย   ทองอ่ํา  เกษตรอําเภอหนองใหญ  จงัหวัดชลบุรี 
 10.  น.ส.ธนนันท  ศรีสุระ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
 11.  นายมนัส    สุชาลี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะสีชัง 
 12.  นายเลิศพงศ   ต.ไชยสุวรรณ หัวหนาฝายยทุธศาสตรและสารสนเทศ  

สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี 
13. นายพงศศกัดิ์ รัตนมังคลานนท  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

   สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
14. นายวนิัย  ลักษณะวิลาส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว  
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เร่ิมประชุม เวลา  09.00  น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

1.1 แนะนําขาราชการ 
  1) นายสามารถ ช่ืนวงศา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  2) นายทิวา แซมเพชร ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
  3) นายสุรสิงห พูนเพิ่มสมบัต ิ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
       สํานักงานเกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 

1.2 ขอใหผูที่รับผิดชอบหรือนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่  เตรยีมความ
พรอมในการรบัเสด็จ  โดยขอใหเตรียมพรอม เร่ือง 

 - แปลงปลูกผักในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน :  เปนผลงานที่ควรทํา
ตอเนื่อง 

 - ปายแปลงปลูกผัก :  ควรมีความสวยงามและครบถวน 
 - กิจกรรมที่จะนําเสนอ :  ตองมีความรูดานวิชาการ สามารถตอบได 
 - การถวายรายงาน เชน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั ขอใหมีขอมลู

ทั่วไป แผนการผลิตพืชและแผนการประกอบเลี้ยงของปที่ดําเนินการใหครบถวน 
1.3 การแทรกแซงราคาขาว  ขาวโพด  มันสําปะหลัง 
 ขอใหเกษตรจงัหวัดชวยดูแลอยางใกลชิด ในการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติได 
1.4 การประชาสัมพันธ 
 ใหทุกสวนราชการที่ไดปฏิบัติงาน และเกดิผลงานที่มีผลกระทบตอเกษตรกรไดมี

ประชาสัมพันธงานอยางสม่ําเสมอดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2552  วันท่ี  12  พฤศจิกายน  2551 
  การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร             
เขตที่ 3  เมื่อวนัที่  12  พฤศจกิายน  2551  ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  อําเภอเมืองนครนายก  
จังหวดันครนายก  ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาว ไดแจงใหจังหวดัและทุกสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
โดยทาง Mail  และขึ้น Web – site ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวัดระยองแลว    

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 



 - 4 - 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
3.1 ตลาดนดัโครงการสายใยรักแหงครอบครัว  

ดวยกรมสงเสริมการเกษตร  ไดกําหนดจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว  คร้ังที่ 3/2552  ระหวางวันที่  7-13 มกราคม 2552 และครั้งที่ 4/2552  ระหวางวนัที่  28 
มกราคม – 3 กมุภาพันธ  2552  ณ  ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรกรโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ใหหมุนเวยีนสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑมาทดสอบตลาด  และเสริมสรางประสบการณดานการตลาด โดยเรยีนเชญิปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  เปนประธานการตรวจเยี่ยมทุกครั้ง ในการนี้ขอให 

1. จังหวดัคัดเลือกผลิตภัณฑทีม่ีคุณภาพของทุกอําเภอ และกลุมแมบาน
เกษตรกรโครงการสายใยรกัแหงครอบครัวฯ ที่มีความตองการเขารวมจาํหนาย  พรอมทั้งแจงรายชื่อกลุม
และสินคา ใหเขตทราบกอนลวงหนา  7  วนั  เพื่อจกัไดประสานกับกรมสงเสริมการเกษตรตอไป 

2. ขอความรวมมอืแจงกลุมที่ไปเขารวมงานแตงกายดวยเสือ้สายใยรักแหง
ครอบครัวฯ เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอยสวยงาม และใหเขาวางสินคาไดกอน 1 วนั 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 การจัดงาน 3 ป สายใยรักแหงครอบครัว  
ดวยกรมสงเสริมการเกษตร  รวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย  จัดงาน 3 ป สายใยรักแหงครอบครัวระหวางวันที่ 9-15 ธันวาคม 2551  ณ  ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวดันนทบุรี  โดยขอความรวมมอืใหแตละจังหวัดสงผลงานเขา
แสดง นั้น  ผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้  

    1.  วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจาหลาน
เธอพระองคเจาทีปงกร   รัศมีโชติ  เสด็จทรงเปดงาน “ 3 ป โครงการสายใยรักแหงครอบครัว” 

 2.  กลุมแมบานเกษตรกรโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ในภาค
ตะวันออก 9 จังหวัด  นําสินคาไปจําหนาย ดังนี้ 

จังหวัดจันทบุรี  จํานวน   5  กลุม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน   9  กลุม 
จังหวัดชลบุรี  จํานวน   7  กลุม 
จังหวัดตราด  จํานวน   1  กลุม 
จังหวัดนครนายก จํานวน   2  กลุม 
จังหวัดปราจีนบุรี จาํนวน    3  กลุม 
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จังหวัดระยอง  จํานวน   2  กลุม 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 21  กลุม 
จังหวัดสระแกว  จํานวน    4  กลุม 

            รวมจํานวน  54  กลุม 
3.  ยอดจําหนายสินคา 9 จังหวัด มีดังนี้ 

 

ประเภทสินคา ที่ จังหวดั 
อาหาร/
เครื่องดื่ม 

ผา/ 
เครื่องแตงกาย 

หัตถกรรม/ 
จักสาน 

เครื่องอุปโภค 
รวมเปน
เงิน 

1 จันทบุรี 490,205 - - - 490,205 
2 ฉะเชิงเทรา 360,565 178,300 63,140 - 602,005 
3 ชลบุรี 151,950 - 89,215 47,465 288,630 
4 ตราด - - - 17,925 17,925 
5 นครนายก 45,200 - 77,100 - 122,300 
6 ปราจีนบุรี 53,780 - 153,305 - 207,085 
7 ระยอง 177,860 - 42,190 - 220,050 
8 สมุทรปราการ 601,880 95,470 718,135 67,760 1,483,245 
9 สระแกว 76,580 170,050 50,780 42,690 340,100 

รวม 1,958,020 443,820 1,193,865 175,840 3,771,545 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 3.3 การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ป 2551  

  ตามที่จังหวัดไดสงเอกสารผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับ
จังหวดัใหเขตพิจารณากอนลงพิจารณาผลงานในพืน้ที่จริงนั้น  ผลการพิจารณาเอกสารไดแจงใหทกุ
จังหวดัทราบแลว และไดแจงแผนการออกคดัเลือกในพื้นที่แลวเชนกัน  ซ่ึงขณะนี้เขตกําลังออกพิจารณา
อยู  ผลเปนประการใดจะแจงใหทราบตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 3.4 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ   

  ตามที่กรมสงเสริมการเกษตร  ไดกําหนดเริ่มจายเงินชวยเหลือเกษตรกร
ผูประสบภัย  ตั้งแต  16  ธันวาคม  2551  เปนตนไป  และจะตองแลวเสร็จภายในวนัที่ 26 ธันวาคม 2551  
นั้น  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องระเบียบการชวยเหลือใหมบางประการ จึงยงัไมสามารถใหการ
ชวยเหลือไดตามกําหนด  

  การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาต ิ
   1.  การขอรับสนับสนุนเงินงบกลาง 
    - จังหวดัที่ขอรับสนับสนุนเงนิงบกลาง เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผู
ประสบอุทกภยั ในชวงระหวางวนัที่ 1 ส.ค.- ต.ค. 51 ในสวนของภาคตะวนัออก ไดแก จังหวดัปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา สระแกว ดังนี ้

จังหวดั เกษตรกร (ราย) พื้นที่เสียหาย (ไร) จํานวนเงิน (บาท) 

ปราจีนบุรี 6,184 90,889.50 56,350,516.50 
ฉะเชิงเทรา 5,946 68,137.50 49,035,059.25 

สระแกว 4,550 56,941.00 37,124,365.00 
 

    - ครม.มีมติอนุมัติงกรอบวงเงินใหความชวยเหลือเมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2552  
    - อยูระหวาง กรมฯ ดําเนนิการของวดจากสํานักงบประมาณ 
    - เมื่อไดรับแจงงวดจากสํานักงบประมาณ แลว กรมฯ จะทาํหนังสือ
แจงโอนเงินใหจังหวัด 
    - เมื่อไดรับเงินงบกลางแลว สามารถใหความชวยเหลือเกษตรกรที่
ประสบภัยกอนวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีดําเนนิการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินตาม พ.ศ. 2546  และ หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติปลีกยอยเกีย่วกับการใหความชวยเหลือ
ดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  

 กรณีพืชที่เสยีหายใหจายเงิน
ชวยเหลือในอตัราตอไปนี ้ ขาว ชวยเหลือ
อัตราไรละ 606 บาท พืชไร ชวยเหลืออัตรา
ไรละ 837 บาท พืชสวนและอื่นๆ ชวยเหลือ
อัตราไรละ 912 บาท 

 กรณีพืชที่ปลูกไดรับผลกระทบจากภยัพิบตัิทําให
ชะงักการเจรญิเติบโตแตไมตาย และยังอยูในสภาพฟนฟใูห
กลับสูสภาพเดิมได ใหจายเงินชวยเหลือ ดังนี ้ ขาว ชวยเหลือ
อัตราไรละ 197 บาท  พืชไร ชวยเหลืออัตราไรละ 287 บาท 
พืชสวนและอืน่ๆ ชวยเหลืออัตราไรละ 287 บาท 
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    - สําหรับจังหวดัที่ประสบภยัธรรมชาติ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 
เปนตนไป การใหความชวยเหลือจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีดาํเนินการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉนิตาม พ.ศ. 2551  

- หลักเกณฑฯ ขอ 5.4.7 “เกษตรกรที่รับความชวยเหลือจะตอง
ขึ้นทะเบยีนดานพืชกับหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กอนเกิดภัย
พิบัติแลวเทานัน้” ในกรณีนี้ เมื่อจังหวดัไดดําเนินการสํารวจความเสยีหายของเกษตรกรเปนรายบคุคลแลว  
ใหตรวจสอบวาเกษตรกรดงักลาวไดมกีารขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวแลวหรือไม 
การตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาต ิ
ตามหลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ขอ 5.4.7

 

เกษตรกรยื่นขอรับความชวยเหลือตาม แบบ กษ 01

สํานักงานเกษตรอําเภอตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนจาก
โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร Off-Line Version 4.0 

วิธีการ 1. คนหารายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เปนรายบุคคล หรือ 2. พิมพรายงานเปนราย
ตําบล ทบก.3.2.1 ทะเบียนเกษตรกรและกิจกรรม
การเกษตร แลวจึงตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของ
เกษตรกรจากรายงานดังกลาว 

เกษตรกรขึ้นทะเบียนแลว ยังไมข้ึนทะเบียน 

เกษตรกรที่ยังไมขึ้นทะเบียนยื่นแบบคํารองขอขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก 01)

นําขอมูลเกษตรกรที่ขอรับความชวยเหลือที่
ตรวจสอบแลวเสนอ กชภอ. 
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แบบแบบ  ทบกทบก..3.2.13.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 

4.1 โครงการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาปและจดทะเบียนพืช  ป 2551/2552  
- จากการประชมุประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร  ผานระบบ  Video 

Conference เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 โดยนายโอฬาร พิทักษ รองอธิบดีฝายวิชาการ  กรมสงเสริมการเกษตร  
ฝากใหจังหวดัตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลของเกษตรกรใหถูกตอง  ขอมูลแตกตางกนัมากจากระบบ
ฐานขอมูลเดิม  กับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เพราะมีผลตอการบริหารจัดการดานงบประมาณ
โครงการและปองกันการทจุริตในโครงการ 

- กรมสงเสริมการเกษตร  รวมกับสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวดัระยอง  จะจดัทีมออกติดตามความกาวหนาโครงการในจังหวัดชลบุรี วันที่ 26-27 มกราคม 2552 
และที่จังหวัดสระแกว  วันที่ 28-29 มกราคม 2552 โดยดูขอมูลระดับเกษตรกรและเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร ซ่ึงจะไดทาํแผนแจงใหจังหวัดทราบตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 สถานการณผลไมสําคัญภาคตะวันออก ป 2552  
จังหวัดจันทบุรี 

  จากการประชมุคณะทํางานบริหารจัดการผลไมภาคตะวนัออก  คร้ังที่  2/2552 
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2551  ที่หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี  โดยเชญิผูแทนสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ 6  จังหวดัชลบุรี  ผูแทนศูนยวิจยัและพชืสวน เขตที่ 6 จังหวดัจันทบุรี  
คณะทํางานจากสํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ตราด  จนัทบุรี  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต   
ที่ 3  จังหวดัระยอง  และผูแทนสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  ไดสรุป
สถานการณผลไม 4 ชนิด  คอื ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  และลองกอง ดังนี ้
  สถานการณการผลิต 
  ทุเรียน พืน้ที่ปลูก 183,551 ไร พื้นที่ใหผล 172,376 ไร คาดการณผลผลิต 
221,570  ตัน (ลดลง 9.12%) 
  เงาะ  พื้นที่ปลูก  117,341 ไร  พื้นที่ใหผล  114,054  ไร  คาดการณผลผลิต 
155,050 ตัน  (ลดลง  18.25%)  
  มังคุด  พื้นที่ปลูก  140,278 ไร  พื้นที่ใหผล  114,342 ไร  คาดการณผลผลิต 
80,000 ตัน  (เพิ่มขึ้น 2.92%) 
  ลองกอง  พื้นที่ปลูก  97,566 ไร  พื้นที่ใหผล  73,276 ไร  คาดการณผลผลิต  
56,420 ตัน  (เพิ่มขึ้น 7.53%) 
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  สถานการณการออกดอกติดผล 
  ทุเรียน  เร่ิมออกดอกตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน ออกดอกแลวประมาณ 
65.95%  (ติดผลแลว 0.4%)  :  อําเภอขลุง  เมือง  มะขาม  ทาใหม  แหลมสิงห  เขาคิชฌกูฎ  แกงหางแมว  
นายายอาม  โปงน้ํารอน  และสอยดาว  ตามลําดับ 
  เงาะ  เร่ิมออกดอกตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายน  ออกดอกแลวประมาณ 3.06% :  
อําเภอมะขาม และเขาคิชฌกฎู  
  มังคุด  เร่ิมออกดอกประมาณตนเดือนธันวาคม ออกดอกแลวประมาณ 0.01% 
(เพิ่มเริ่มเปนตุมดอกเล็ก ๆ)  ไดแก อําเภอมะขาม 
  ลองกอง  เร่ิมแทงชอดอกตัง้แตปลายเดือนพฤศจิกายน ออกดอกแลวประมาณ 
1.01% ไดแกอําเภอเมือง และทาใหม 
  สถานการณการออกดอกของผลไมในภาพรวม ป 2552  พบวาไมผลทั้ง 4 ชนิด 
ออกดอกลากวาป 2551  
  จังหวัดตราด 
  ทุเรียน  ออกดอกแลวประมาณ 70% (ระยะมะเขือพวง/ไขปลา) 
  เงาะ      ออกดอกแลวประมาณ 2% (88% สวนที่เหลืออยูในระยะพรอมออกดอก) 
  มังคุด    ออกดอกแลวประมาณ 1-2% (ในพืน้ที่สูงหรือพื้นที่ดอน) 
  ลองกอง  ยังไมมีการออกดอก (ระยะพรอมที่จะออกดอก) 
  จังหวัดระยอง 
  ทุเรียน  ออกดอกแลวประมาณ 75% (รุนแรกอยูในระยะบานประมาณ 5%) 
  เงาะ  มังคุด  ลองกอง ในภาพรวมยังไมออกดอก 
  และในการประชุมครั้งตอไป  กําหนดวนัที่ 4  กุมภาพนัธ  2552  ที่สํานักงาน
เกษตรจังหวดัตราด  เวลา  09.00 น.  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 โครงการสงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
   - ขณะนีก้รมสงเสริมการเกษตร  ไดสงรายละเอียดงบประมาณ  เปาหมาย
เกษตรกร ป 2552  ใหจังหวดัแลว และเพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงควรเนน
เกษตรกรเปาหมายในกลุมสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  กลุมเกษตรกรกาวหนา  หรือเกษตรกรที่อยูในระบบ
สัญญาขอตกลง  เพื่อใหงานเห็นเปนรูปธรรมและสามารถตอยอดกิจกรรมการผลิตการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
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- สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง  จะไดจัดการ
สรางทีมวิทยากรโดยเขตและจังหวัด เพื่อพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกร โดยมีทีมวิทยากรจากเขต 
5 คน  และจังหวัดละ 1 คน  รวมเปน 14 คน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 การประเมินผลงานบคุคล ป 2552   
การประเมินผลงานเพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึน้ 

สืบเนื่องจากประกาศยกเลิกระบบซี มาใชระบบแทง โดยประกาศใชตั้งแตวันที ่ 11 ธันวาคม 2551  ไป
แลว  ทางฝายบริหารทั่วไป  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  ไดติดตอ
ประสานงานกบัฝายระบบอตัรากําลังของกรมสงเสริมการเกษตร แจงวาใหชะลอการจัดทําผลงานไปกอน
ทุกตําแหนงจนกวากรมฯ จะไดรับหลักเกณฑและแนวทางใหม จากสํานักงาน ก.พ. และกรมฯ จะแจงให
ทราบอีกครั้งวาจะดําเนินการอยางไร 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.5 การบรรจุแตงตั้งขาราชการ 
การบรรจุแตงตั้งขาราชการระดับ 8ว ที่ไดช้ีตัวและใหจัดทําผลงานสงกรม

สงเสริมการเกษตรไปแลว  ไดติดตามความกาวหนาในเรือ่งนี้  ไดรับการชี้แจงวาขณะนี้อยูในระหวางการ
ดําเนินการของคณะกรรมการกรมฯ พิจารณาผลงาน  เพือ่เสนอความเห็นชอบของกระทรวงฯ เพื่อออก
คําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึน้  สําหรับผูที่จะไดรับการแตงตั้งในสังกัดเขต 3 ระยอง มี
จํานวน  3  ราย  ไดแก  นายวิทยา  พลเยี่ยม  นักวิชาการเกษตร 8ว  กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  นาย
สามารถ  ช่ืนวงศา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  8ว  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  คน
สุดทาย  นายปภพ  วรรณพิรุณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  8ว  หวัหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรกร  สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบรีุ   

สําหรับผูที่ผานการประเมินผลงานในระดบั 7ว  จากคณะกรรมการของเขต 
จํานวน  10 ราย  ไดสงผลงานฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรไปเรียบรอยแลว  ขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการพิจารณาออกคําส่ังแตงตั้งของกรมสงเสริมการเกษตร  ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรจะไดแจงให
ทราบตอไป   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.6 การติดตามการใชจายงบประมาณ ป 2552 
สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2551 

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก 
สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 

ตัดยอดเดือน  ธันวาคม  2551 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      

1.1  จันทบุรี 3,172,342 957,440.18 30.18 2,214,901.82 69.82 
1.2  ฉะเชิงเทรา 4,135,941 823,156.70 19.90 3,312,784.30 80.10 
1.3  ชลบุรี 3,997,842 1,279,007.90 31.99 2,718,834.10 98.01 
1.4  ตราด 2,302,267 611,880.29 26.58 1,690,386.71 73.42 
1.5  ปราจีนบุรี 3,142,919 894,079.00 28.00 2,248,840.00 71.55 
1.6  นครนายก 2,136,306 570,767.70 26.72 1,565,538.30 73.28 
1.7  ระยอง 2,479,979 694,162.29 27.99 1,785,816.71 72.01 
1.8  สมุทรปราการ 1,979,016 567,238.53 28.66 1,411,777.47 71.34 
1.9  สระแกว 3,248,509 1,192,001.91 36.69 2,056,507.09 63.31 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

586,035 326,942.77 55.80 259,092.23 44.20 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 664,442 254,084 38.24 410,358.00 61.76 
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

520,293 194,931.30 37.47 325,361.70 62.53 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง (พชืสวน) 

857,702 363,981.29 42.44 493,720.71 57.56 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 

1,574,549 636,209.90 40.40 938,339.10 59.60 

1.15 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง 

781,375 236,629 30.28 544,746 69.72 

รวม 31,579,517 9,602,512.76 30.41 21,977,004.24 69.59 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

2.งบประมาณจากหนวยงานอื่น      

1.  จันทบุรี 4,331,300 - - 4,331,300 100.00 
2 . ฉะเชิงเทรา - - - - - 
3. ชลบุรี 45,000 - - 45,000 100.00 
4.  ตราด 7,807,500 30,000 0.38 7,777,500 99.62 
5.  ปราจีนบุรี - - - - - 
6.  นครนายก - - - - - 
7.  ระยอง 10,100,000 - - 10,100,000 100.00 
8.  สมุทรปราการ - - - - - 
9.  สระแกว 3,232,000 341,225 10.56 2,890,775 89.94 
10. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

- - - - - 

11. ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี - - - - - 
12. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

- - - - - 

13. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

- - - - - 

14. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

- - - - - 

15. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง  

- - - - - 

รวม 25,515,800 371,225 1.45 25,144,575 98.55 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5      ผลการดําเนินงานศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ภาคตะวันออก 

 1)   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 

  1. อบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน ปงบประมาณจากกรมสงเสริม
การเกษตร  100 ราย  จากเดิม  400 ราย  (ปงบประมาณที่ผานมา)  ถาจังหวัดมีเกษตรกรสนใจอยากให
อบรมใหของบประมาณสนบัสนุนจาก อปท. ถามีผูสนใจเกนิกวางบประมาณที่ไดรับ 
  2. ศูนย ฯ ดําเนินการเรื่องการทองเที่ยวเชิงเกษตร  ไดประชาสัมพันธผาน 
website  ของศูนยฯ  โดยมีจดุขายที่ใหความรูและประชาสัมพันธใหเกษตรกรและนกัทองเที่ยว  ไดรับ
ความรูความเขาใจ  เร่ืองการเลี้ยงผ้ึง  การเลี้ยงชันโรง  การเลี้ยงจิ้งหรีด  การอนุรักษและสงเสริมการ
บริโภคน้ําผ้ึง  และผลิตภัณฑจากผึ้ง  และผลิตภัณฑทีแ่ปรรูปจากผึ้ง  ศูนยฯ  มีบริการเต็นทที่พักและหอง
อาบน้ํา  ซ่ึงดําเนินการโดยกองทุนขาราชการและลูกจาง ศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
จันทบุรี  (ผ้ึง) 
  3. ระยะนี้เปนฤดผูสมเกสรพืชเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ “เงาะ”  ในจังหวดั
จันทบุรี  ตราด  และจังหวัดอืน่ ๆ  เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตติดตอที่ศูนยฯ  ไดเพื่อศนูยฯ จะไดดําเนินการ
และประสานงานกับเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงใหเกษตรกรเชาผ้ึงหรือชันโรงไดในราคาถูก  คือ  ผ้ึงรังละ 50 บาท
ตอรังตอวนั  ชันโรง  30 บาท ตอรังตอวัน ไมถูกหรือแพงกวานีเ้พื่อประโยชนของเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงและ
เกษตรกรชาวสวนผลไม  
  2)   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 
    1. ไดดําเนนิการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 52-54  เสร็จเรียบรอยแลว 
    2. ไดดําเนนิการจัดทําแผนปฏบิัติงาน ป 52 เสร็จเรียบรอยแลว 
    3. ดําเนินการจัดทําแผนฝกอาชพีการเกษตรเฉพาะดาน 
     - ประสาน อบต.ฝกตามความตองการเกษตรกร ไดดําเนินการ
ฝกอบรมใหเกษตรกร ดังนี ้
      - อบต.หนองบวั อ.บานคาย  หลักสูตร  กรีดยาง 40 คน 
      - ศูนยสนับสนนุงบฝกอบรมดานวิชาการ 1 วัน  
      - อบต.แมน้ําคู  ขอรับการฝกอบรมจากศูนยฯ ยังไมแจงจํานวน 
     - ศูนยฯ รวมกับอําเภอปลวกแดง อบรมผูตกงาน ใชงบของกรม
สงเสริมการเกษตร สวนหนึง่  และงบของทองถ่ินสวนหนึ่ง 
     - อยูระหวางการดําเนินงานสาํรวจขอมูล จํานวนผูที่สนใจจะเขารับ
การฝกอบรม 
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    4. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ไดสํารวจความตองการของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ที่เขารวมประชุมเมื่อวันที่ 2-4  เมษายน 2551 ณ ศูนยศึกษาฯ อาวคุง
กระเบน  และจะเริ่มสงพันธุไมในเดือนพฤษภาคม 2552 ดังนี ้
     โรงเรียนในจังหวัดนครนายก  20 โรงเรียน 
     โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี  6  โรงเรียน 
     โรงเรียนในจังหวัดตราด   2  โรงเรียน 
  3)   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา( พืชสวน) 
    1. ดานการบริการและหอพกั 
     - โรงเรียนเบญจมราชรังสรรค  นํานักเรยีน  120 คน เขาคาย
ภาษาไทยและดูงานแปลงเรยีนรู  1  ครั้ง 
     - ซอมแซมปรับปรุง  ไฟฟา  หองน้ํา  และครภุัณฑของหองฝกอบรม  
และหอพกั  วงเงิน  50,000  บาท 
    2. การสนับสนุนและบริการ 
     - สนับสนุนพันธุมะมวง, ฝร่ัง, ชมพู  จํานวน  880  ตนแกสํานักงาน
เกษตรจังหวดัสระแกว  ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
     - บริการพันธุไมผลแกเกษตรกรตาง ๆ รวม 782 ตน 
     - ผลิตมะละกอ  4,000 ตัน  เพือ่การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารลางวันและคลินิกเกษตร  รวมทั้งพืชสมุนไพร 2,000 ตน 
    3. รวมเปนคณะกรรมการตัดสินสวนไมผลและพืชไรดีเดนระดับเขต 
จํานวน 6 คร้ัง  
  4)   ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 

การปฏิบตัิงานของศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
  1.   ผลการปฏิบัติงานชวง   15  พฤศจิกายน  2551 – 9  มกราคม  2552 

    1.1  การจัดทํายุทธศาสตรหนวยงานยอย  ไดดําเนินการตามกรอบที่
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด  และรายงานใหกรมและเขตทราบแลว 
    1.2  การจัดนทิรรศการ  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา            
นุเคราะห ฯ 
 -  จังหวัดชลบุรี  อําเภอศรีราชา จํานวน  1  ครั้ง 
 -  จังหวัดตราด  อําเภอเมือง  จํานวน  1  ครั้ง 
 -  จังหวัดสระแกว  อําเภอเมือง จํานวน  1  ครั้ง 
 -  จังหวัดสมุทรปราการ  อําเภอพระประแดง  จํานวน  1  ครั้ง  
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 -  จังหวัดจันทบุรี  อําเภอเขาคิชฌกูฎ จํานวน  1  ครั้ง 
 -  จังหวัดระยอง  อําเภอเมือง  จํานวน  1  ครั้ง 
    1.3  การจัดนิทรรศการงานพบปะประชาชนขององคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรี   
 -  อําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี จํานวน  1  ครั้ง 
    1.4  การวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพืช 
 -  ลานหนาจวนผูวาราชการจังหวดัจันทบรีุ   
    จํานวน  1  คร้ัง   48  ตัวอยาง   
    1.5  การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ 
 -  จังหวัดชลบุรี 
  1.  เชื้อราไตรโคเดอรมา  จํานวน  10   กโิลกรัม 
  2.  เชื้อราบิวเวอเรีย  จํานวน  35   กโิลกรัม 
  3.  แมลงหางหนีบ  จํานวน  80,000  ตัว 
 -  จังหวัดระยอง 
  1.  เชื้อราไตรโคเดอรมา  จํานวน  55  กโิลกรัม 
  2.  เชื้อราบิวเวอเรีย  จํานวน  80  กโิลกรัม 
 -  จังหวัดจนัทบุรี 
  1.  เชื้อราไตรโคเดอรมา  จํานวน  60  กโิลกรัม 
  2.  เชื้อราบิวเวอเรีย  จํานวน  150 กโิลกรัม 
  3.  หัวเชื้อราบวิเวอเรีย  จํานวน    2  ขวด 
  4.  แมลงหางหนีบ  จํานวน  30,000   ตัว 
 -  จังหวัดตราด 
  1.  เชื้อราไตรโคเดอรมา  จํานวน  50  กโิลกรัม 
   2.  เชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน  50  กโิลกรัม 
 -  จังหวัดนครนายก 
  1.  หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา จํานวน  2   ขวด 
  2.  เชื้อราไตรโคเดอรมา  จํานวน  5   กิโลกรัม 
  3.  หัวเชื้อราบวิเวอเรีย  จํานวน  30  ขวด 
  4.  แมลงหางหนีบ  จํานวน  2,500  ตัว 
 -  จังหวัดสระแกว 
  1.  หัวเชื้อราบวิเวอเรีย  จํานวน  30 ขวด      
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  โครงการควบคุมศัตรูออยโดยชีววิธีป  2552 
 สนับสนุนแตนเบียนไขตริกโคแกรมมาใหกับ   บริษัท   น้ําตาลและออย
ตะวันออก  จํากัด  จํานวน  17,017,000  ตัว  

 ในกรณีที่เกษตรกรไปขอรับการสนับสนุนที่ศูนย ฯ ๆ จะแจงใหจังหวัดทราบ
ดวย  เพื่อการประสานงานและติดตามผลการใชศัตรูธรรมชาติ 

  2.  เปาหมายการปฏิบัติงาน 
   2.1  ศัตรูธรรมชาติที่สามารถใหการสนับสนุนได 
    -  แมลงหางหนีบ 
    -  เชื้อราไตรโคเดอรมา 
    -  เชื้อราบิวเวอเรีย 
    -  แตนเบียนไขตริกโตแกรมมา 
   2.2  ศัตรูธรรมชาติที่กําลังผลิตขยายเพื่อการสนับสนุนโครงการสงเสริม
การเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด 
    -  แมลงชางปกใส 
    -  มวนตัวห้ํา  
    -  ดวงเตาตัวห้ํา 
    -  กบ 
    -  แตนเบียนแมลงดําหนามมะพราว 
    -  เชื้อราเมตตาไรเซียม (ดวงแรดมะพราว) 
   2.3  จังหวดัที่เปนเปาหมายหลักตามตัวช้ีวดั  ของกรมสงเสริม
การเกษตร  ดานการสนับสนนุศัตรูธรรมชาติ 
    -  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    -  จังหวัดระยอง 
    -  จังหวัดสระแกว 

   2.4  การแตงตั้งคณะทํางานประสานงานการบริหารศัตรูพืชภาค
ตะวันออก  ซ่ึงจังหวัดไดแจงรายชื่อเจาหนาที่รับผิดชอบใหศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  แลว  ตาม
รายช่ือดังตอไปนี้ 
   -  จังหวัดชลบุรี นายสุเมศร    แกนจันทร นวส.  ระดับชํานาญการ  
   -  จังหวัดปราจีนบุรี  นางนงเยาว      นิ่มกร นวส.  ระดับชํานาญการ  

   -  จังหวัดสระแกว      นายประธาน  สุขสิทธิ์ นวส.  ระดับชํานาญการ  
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   -  จังหวัดฉะเชิงเทรา  น.ส.รุจิรัตน  จําปาเฟอง  นวส.  ระดับชํานาญการ  
   -  จังหวัดนครนายก   นางจิดาภา  นาคคํา นวส.  ระดับชํานาญการ  

   -  จังหวัดตราด   น.ส.มรกต    สุดประเสริฐ นวส.  ระดับปฏิบัติงาน  
  -  จังหวัดจันทบุรี       นายธนัท  จันทรเกตุ นวส.  ระดับชํานาญการ 
  -  จังหวัดสมุทรปราการ  นายมโน   ยิ้มยิ่ง นวส.  ระดับชํานาญการ 
  -  จังหวัดระยอง         .......................................... ........................................... 
 ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  จะเสนอใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่  3  จังหวัดระยอง  ออกคําสั่งแตงตั้งและจะขอเชิญคณะทํางานประชุมเพื่อวางแผนการประสานงานและ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานบริหารศัตรูพืชทุกกิจกรรม  ประมาณเดือนกุมภาพันธ  2552  ณ  ศูนย
บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 

  3.  ปญหาอุปสรรค 
  3.1  งบประมาณในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและจัดหาชีวภัณฑ  ไดรับ
อนุมัตินอยมาก  ตองขอความรวมมือจากสํานักงานเกษตรจังหวัด  ในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการบริหาร
ศัตรูพืช  โดยถาจะใหศูนย ฯ  เขาไปรวมกิจกรรม  ทางศูนย ฯ  ขอสนับสนุนงบประมาณดานการเดินทางดวย  
เนื่องจากไดรับงบประมาณ  คนละ  2,000  บาท  ตอเดือน 
  3.2  การอนุมัติคาจางแรงงานผลิตขยายศัตรูธรรมชาติไมตอเนื่อง  ทําให
ในชวงที่ไมมีลูกจางศัตรูธรรมชาติจะตาย  การชวยเหลือหรือสนับสนุนไมสามารถทําได 
  3.3  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ของบประมาณซอมแซมบานพัก
ราชการวงเงิน  121,000  บาทผานทางสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง  

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 น้ําขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพ   
   เคร่ืองดื่มน้ําขาวกลองงอกผสมธัญพืช 
   เครื่องดื่มน้ําขาวกลองงอกผสมธัญพืช  เปนเครื่องดื่มเพือ่สุขภาพที่มีคุณคาทาง
โภชนาการมากมาย  โดยการเพาะใหเปนขาวกลองงอก  ซ่ึงในกระบวนการงอกมีการสรางสารตาง ๆ ที่
เปนประโยชนตอรางกาย 
   คุณประโยชนของขาวกลองงอก 

1. มีอนุมูลอิสระกลุมฟโนลิก ชวยยับยั้งการเกดิฝา  ชะลอความแก 
2. สารออริซานอล  ชวยลดอาการผิดปกติของวัยทอง 
3. สารกาบา  ชวยปองกันโรคอลัไซเมอร ชวยผอนคลาย ทําจิตใจใหสงบ 

หลับสบาย ลดความเครียด  วติกกังวล ลดความดันโลหิต 
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4. เยื่อใยอาหาร  ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ปองกันมะเร็งลําไส และลด
อาการทองผูก 

5. มีวิตามินอี  ลดการเหีย่วยนของผิว 
   กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มน้ําขาวกลองงอกผสมธัญพืช 

1. นําขาวกลองพนัธุขาวดอกมะลิ 105  หรือปทุมธานี 1  มาเพาะใหงอก
เปนตุมเล็ก ๆ โดยน้ําขาวมาลางน้ําทําความสะอาด แลวแชน้ํานาน 4 ช่ัวโมง จากนั้นทําการลางขาว ทิ้งให
สะเด็ดน้ํา ใสในภาชนะปดทิง้ไวนาย 6 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลา ลางขาวอีกครั้ง ทิ้งใหสะเด็ดน้ําใสในภาชนิด
ปดทิ้งไวนาน 14 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาจะไดเมล็ดขาวกลองงอกสด 

2. นําขาวกลองพนัธุขาวเหนียวดํา (ขาวก่ํา) มาเพาะใหงอกเปนตุมเล็ก ๆ 
โดยทําเชนเดียวกับขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 ตามกรรมวิธีในขอ 1 

3. ถ่ัวเหลืองนํามาลางทําความสะอาด แลวแชน้ําคางคืน 
4. งาขาว  นํามาคัว่จนมกีล่ินหอม 
5. นําสวนผสมทั้งหมด ไปตมในเครื่องทําน้ํานมถั่วเหลืองแบบอัตโนมัติ 

นานประมาณ 20 นาที โดยมอัีตราสวนดังนี้ 
ขาวกลองงอกพันธุขาวดอกมะลิ 105 หรือปทุมธานี 1 70 กรัม หรือ 1 ถวย 
ขาวกลองงอกพันธุขาวเหนียวดํา (ขาวก่ํา) 30 กรัม หรือ ½ ถวย 
ถ่ัวเหลืองแชคางคืน 20 กรัม หรือ 1/3 ถวย 
งาขาวคั่ว 20 กรัม หรือ ½ ถวย 
น้ํา (สะอาด) 1,400 มิลลิลิตร 

6. นํามากรอง 2 คร้ัง ไดน้ําขาวกลองงอก 
7. ทําการปรุงรสดวยน้ําตาล 10-15 กรัม ตอน้าํขาวกลอง 200 มิลลิลิตร 

หรือตามใจชอบ 
8. ทําการตมฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที  แลวทําการ

กรองกอนบรรจุใสขวดพลาสติกที่ผานการฆาเชื้อมาแลว  ไดผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําขาวกลองงอกผสม
ธัญพืช 
คุณคาทางโภชนาการ   โปรตีน  0.49 กรัม  ไขมัน  2.05  กรัม  ความชื้น  88.21 กรัม  เถา  0.06 กรัม  

คารโบไฮเดรต  9.19 กรัม  พลังงาน 57.17 กิโลแคลอรี่ และสาร Gamma amino 
butyric acid (GABA) 4.62 มิลลิกรัม 

ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สํานกัวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว โทร 02-5771688-9 โทรสาร 02-5771300 
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  6.2 การประชุมคร้ังตอไป   
   การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร
เขตที่ 3  คร้ังตอไป วันศกุรที่  13  มีนาคม  2552  ณ   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  (พืชสวน)   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม เวลา  12.30 น. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       อิสรี  เกงนอก                     องอาจ  เพยีรธรรม 

 

       (  น.ส.อิสรี    เกงนอก )    ( นายองอาจ  เพียรธรรม ) 
   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร   ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

               ผูจดรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


