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ปริมาณฝนต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ย ดังนั้น พล.อ.ฉัตรชัยฯ ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมการในด้านการบริหารจัดการน้ํา
และการให้ความช่วยเหลือไว้รองรับภัยแล้งในปี ๒๕๖๓ และอาจจะใกล้เคียงกับการเกิดวิกฤตภัยแล้งในปี ๒๕๕๘  

๒. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)  

      คณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว         
ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จํากัด โดยใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีการดําเนินการทั้งหมด 
๓๓๑ แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑,๗๒๐ ราย 
พื้นที่ ๔๑,๓๘๒ ไร่ ลดต้นทุนการผลิตได้ ๘๔๘ 
บาทต่อไร่ สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ๒,๐๐๐ 
บาทต่อไร่ เม่ือได้ดําเนินการในข้ันต้นจนประสบ

ความสําเร็จ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรหาแนวทางดําเนินการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในขั้นกลางและข้ันปลาย         
โดยชุมชนต้องเข้ามาบริการจัดการด้วยตัวเอง ผู้จัดการต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และต้องมีการนําเทคโนโลยี 
นวัตกรรมมาใช้ ซึ่งรัฐบาลอาจจะต้องเปิดให้เกษตรกรกู้เพิ่มเติม รวมทั้งต้องบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๓ ที่กําลังรองบประมาณท่ีจะมาถึงเพื่อให้งานทุกอย่างเป็นไปตามแผน          
ที่วางไว้ 

๓. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์) 
 คณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)           
ณ กลุ่ มแปลงใหญ่ ไก่ดํ าสมุนไพรบ้าน เชิ งหวาย             
ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่ ได้เ ร่ิมดําเนินการตั้งแต่ปี ๕๙                
กลุ่มมีการดําเนินการด้วยความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ                    
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีตลาดรองรับ  

ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ให้คําแนะนํา
เพิ่มเติมในการนําคนรุ่นใหม่เข้าสู่กลุ่ม (Young Smart 
Farmer) เพื่อจะได้ มีแนวความคิดใหม่ๆ ในการ
ดําเนินการ 
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๔. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ประมง) 
     คณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ประมง)        
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลานิลริมน่าน ซึ่งเป็นแปลง
ใหญ่ที่เริมดําเนินการเม่ือปี ๖๐ กลุ่มเล็กๆ มีสมาชิก
จํานวน ๕๐ ราย มีพื้นที่แยกกัน โดยคณะกรรมาธิการ
ได้รับฟังปัญหาการดําเนินการ และได้เสนอแนะการ
ดําเนินการเพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง โดยให้
เจ้าหน้าที่กรมประมงประสานดูงานกับกลุ่มแปลงใหญ่
ไก่ดําบ้านเชิงหวาย เพื่อให้เกิดแนวความคิด มีกําลังใจ
ในการดําเนินการ 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพขบวนการผลิตสินค้า 
คณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพขบวนการผลิตสินค้า ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยพันธุ์พืชพิษณุโลก ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมและผลิตปัจจัยการผลิตที่มี
ความสําคัญ คณะกรรมาธิการได้เสนอแนะให้ตรวจสอบความต้องการใช้ และทําการวิจัยให้ตอบสนองความต้องการ 
รวมถึงต้องมีแผนการผลิต และมีตัวช่วยในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการและทันเวลา ชื่นชมแนวความคิดที่จะ

เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในอาเซียน แต่ต้องมีเป้าหมายท่ี
ชัดเจนและวางแผนเป็นขั้นตอน เพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

 

ทั้ ง นี้  คณะกรรมาธิ ก า ร  ขอ ให้ ส่ วนร าชการ           
เร่งประชาสัมพันธ์นโยบายที่รัฐบาลได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับรู้  

ผลจากการลงพื้นที่ในคร้ังนี้ คณะกรรมาธิการได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจะเร่งดําเนินการสรุปเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร เพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติประสบผลสําเร็จตามแผนที่ได้กําหนดไว้ต่อไป 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 


