รายงานการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต (เขต ๓)
และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 4/๒๕๖3
วันศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน ไร่ ณ ชายแดน
หมู่ที่ 6 ตาบลทับพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
......................................
กรรมการที่มาประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต
๑. นายอุดม วรัญญูรัฐ
๒. นายดิเรก แซ่ฮ้อ
3. นายมนัส ฮวดจึง
4. นายสาราญ ธูปเงิน
5. นายสุรชัย แซ่จิว
6. นายทองเจือ ภู่ห้อย
7. นายสุชาติ เสน่หา
8. นายโกเมศ เพชรโกมล
9. นายมานิตย์ ชิงชัย

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
แทนเหรัญญิก (นายสุรพงษ์ บุญเคลิ้ม)
ประชาสัมพันธ์
แทนกรรมการ (นายสมชาย บุญก่อเกื้อ)
กรรมการ
แทนเลขานุการ (นายบัวผัน สิทธิพล)
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต
1. นายพรชัย บัวประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร อุ่นใจ
รองประธานคนที่ 1
3. นายวิชิต สกิกูล
แทนรองประธานคนที่ ๒ (นายประสิทธิ์ วรจิต)
4. นายสมเกียรติ ดอกไม้หอมกลิ่น
แทนเหรัญญิก (นายวิมล บุญรอด)
5. นายสมบูรณ์ ดวงแสนโย
ประชาสัมพันธ์
6. นายบัญชา ฉานุ
กรรมการ
7. นายเรือง ศรีนาราง
เลขานุการ
8. นายเสถียร เสือขวัญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการที่ไม่มาประชุม
นายเสนาะ แดงน้อย
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางปัทมา นามวงษ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
2. นางสาวคณางค์ สมผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
/3.นายประยูร...

-23. นายประยูร แก้วปลอด
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. นางสาวศรีวรรณ เลอสรวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
5. นายมนตรี ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
6. นางสาววารุณี เครือวงศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
7. นางสาววราภรณ์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
8. นายสมยศ เอี่ยมใบพฤกษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดตราด
9. นางสาวนภาวรรณ โตสติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดตราด
10. นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
11. นายอรุณ เหมือนตา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
12. นายชัยณรงค์ ทิพย์พรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
13. นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
14. นางมลิวรรณ ไวยกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
15. นางสาวเมธาพร ขจรศรีวรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
16. นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรจมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
17. นายรังสัน หล้าพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
18. นางอุบล มากอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
19. นายวัลลภ จันทร์งาม
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
/20.นางสาวนคร..

-320. นางสาวนคร คมกล้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
21. นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
22. นายสังข์ ทองแท่งใหญ่
เกษตรอาเภออรัญประเทศ
สานักงานเกษตรอาเภออรัญประเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
23. นางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภออรัญประเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
24. นายปิยะวัฒน์ ทองแท่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต (เขต ๓) ร่วมกับ
นายอุดม วรัญญูรัฐ ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต (เขต ๓) ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
นายอุดม วรัญญูรัฐ ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยน
กรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา ศพก. และการขับเคลื่อนตามสภาวะ
ของเศรษฐกิจ ภาพรวมอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักที่ดาเนินการตลอด ครบวาระ 2 ปี ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้
มีโอกาสที่ได้รับบทบาทเป็นวุฒิสภาสายเกษตร มีหน้าที่ขับเคลื่อน ติดตามการทางาน เสนอแนะ เร่งรัด โครงสร้าง
อาชีพต่างๆ ด้านการเกษตร ดาเนินอยู่ในปัจจุบันไม่มีการขับเคลื่อนต่อเนื่องเกิดจากปัญหาอะไร ระบบฐานราก
เกษตรกรต้องเข้มแข็งด้วยตัวเอง ภาครัฐมีส่วนร่วมในการผลักดัน เกษตรกรต้องพึ่งพาตนเอง การแก้ไขปัญหาปัจจุบ้น
อาชีพเกษตรต้องดาเนินการต่อเนื่อง เศรษฐกิจผันผวน ประเทศไทยเป็นที่สนใจของต่างประเทศให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
มีผลกระทบต่ออาชีพ พืชที่ปลูก การเริ่มต้นการปลูกพืชใหม่ การเปลี่ยนทิศทางต้องบริหารจัดการใหม่ การนาสินค้าสู่
ตลาดใหม่ ต้องตกลงกัน บางสินค้าไม่ได้ศึกษาทาการตลาดหรือซื้อ-ขาย ทาให้เสียโอกาส ได้รับโอกาสเป็นประธาน
ศพก.ระดับจังหวัดจันทบุรี และประธาน ศพก.ระดับเขต ศพก.จะขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดเป็นศูนย์ที่มั่นคงและยั่งยืน
สามารถพัฒนาให้กับแปลงใหญ่ และให้กับเกษตรกรข้างเคียง ทาหน้าที่ของเราเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่น ๆ เรามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ขอฝากให้ช่วยกันขับเคลื่อน ธุรกิจทุกด้านมีปัญหาในช่วงของการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า แต่
ภาคการเกษตร ยังเข้มแข็ง และยังยืนหยัดอยู่ได้ อาชีพเกษตรอยู่ได้อย่างสบาย
- เรื่องน้าเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสาคัญเป็นประเด็นสาคัญ การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า การเตรียมน้า
ไว้ให้เพียงพอสาหรับการดารงชีวิต ต้องมีแหล่งน้าที่เพียงพอ ปัจจุบันแหล่งเก็บกักน้ายังขาดการบารุง สภาพเสื่อมโทรม
- เรื่องการผลิต ต้องทาให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีคุณภาพได้มาตรฐาน อาหาร
ประจาวัน พืช ผัก ผลไม้ ต้องช่วยการผลิตให้ได้คุณภาพดี ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ เป็นอาหารปลอดภัย มีต้นทุน
การผลิตลดลง ในฐานะ ศพก. และแปลงใหญ่ ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ เกษตรรุ่นใหม่เป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือ
การเกษตรที่ต่อยอด
/ระเบียบวาระ...

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การขับเคลื่อนเครือข่ายแปลงใหญ่ของภาคตะวันออก โดย ประธานแปลงใหญ่
- ครบรอบ 2 ปี ที่ผ่านมาในภาคตะวันออกรู้สึกยินดีกัสมาพันธ์ทุเรียน เป็นตัวแทนของ
ชาวสวนขับเคลื่อนต่อจากแปลงใหญ่ ฝากสมาพันธ์ดูแลผลไม้ชนิดอื่น ๆ ให้สามารถไปด้วยกัน คณะกรรมการสมาคม
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร มีข้อมูลประชาชนมีแนวโน้มจะตกงานประมาณ 8 ล้านคน
ต้องมีการกลับมาทาอาชีพการเกษตรอย่างแน่นอน มีผู้สนใจ และขอคาปรึกษาในการประกอบอาชีพการเกษตร
สมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า กาหนดจัดงานวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องจัดให้มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรกร
- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ รอความชัดเจนจากภาครัฐแปลงละ 3 ล้านบาท ขอให้มีการ
อนุมัติงบประมาณบ้างไม่ต้องถึงแปลงละ 3 ล้านบาท แต่ขอให้ได้บ้าง ตามสัดส่วน แต่ถ้าไม่ได้ทั้งหมด แปลงใหญ่
ด้อยค่าลง จะติดตามให้
- เรื่องน้า ภัยปัญหาแล้ง บริหารจัดการน้าโดยใช้กระบวนการแปลงใหญ่ ปีหน้าอาจจะแล้ง
มากกว่าปีนี้ การทาประมงการใช้น้าในปริมาณมาก การใช้น้าจากผิวดิน ฝน แปลงใหญ่ได้รับความร่วมมือจาก
สานักงานฝนหลวง มีการทาฝนเทียม ยังดาเนินการ
1.2 การขับเคลื่อนเครือข่าย ศพก.ของภาคตะวันออก โดยประธาน ศพก.
- ประชาสัมพันธ์งานเกษตรสร้างชาติ จัดงานวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนให้แปลงใหญ่และ ศพก.
ได้มีส่วนร่วมในงานในครัง้ นี้
- ศพก.ควรมีการทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดาเนินงานซึง่ ในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละจุดมี
จุดแข็งในการดาเนินการ เช่น ศพก.ชลบุรี มีการผลิตปุ๋ยหมัก ต้นทุนต่า ขอให้ดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ศพก.ฉะเชิงเทรา
การดาเนินการพืชเศรษฐกิจ ข้าว มะพร้าว ดาเนินการให้เหมาะสมกับพื้นที่ การผลิตทุเรียนในปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น
จานวนมาก ต้องวางอนาคตในอีก 5 ปี ต้องมีการพัฒนาด้านคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิต ศพก.ที่มี
อยู่ทุกรูปแบบ ศพก.ที่ปลูกมันสาปะหลัง ยังสามารถผลิต และต่อยอดได้ดี ศพก.มะม่วง มีการแปรรูปผลผลิต ศพก.ขนุน
สามารถแปรรูปจากผลดิบจนถึงผลสุก
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต และคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับเขต (เขต ๓) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมโฮเทล
ฟิวส์ ระยอง ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ ง
- ผลการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 2563 รอบที่ 1
โดย สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ผลการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต รอบที่ 1
1. แปลงใหญ่ปลานิล จังหวัดชลบุรี
/แปลงใหญ่...

-52. แปลงใหญ่มังคุด จังหวัดจันทบุรี
3. แปลงใหญ่มะม่วง จังหวัดปราจีนบุรี
4. แปลงใหญ่ไผ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กาหนดการคัดเลือกรอบที่ 2 คณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ กาหนดตรวจติดตามพื้นที่
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 จานวน 4 จังหวัด คณะกรรมการดูผลงานของแปลงใหญ่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าเครือข่ายแปลงใหญ่ โดย 9 จังหวัด
ชลบุรี นายพรชัย บัวประดิษฐ์ จากการประชุมของจังหวัดได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน
ระดับจังหวัดชลบุรี สถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสาปะหลัง อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จานวน 2 แปลง
โครงการประกันราคามันสาปะหลัง ระยะนี้เริ่มเข้าหน้าฝน เริ่มการเพาะปลูกทุกชนิด ทานา ทาสวน และประมง ยัง
ประสบปัญหาภัยแล้ง
จันทบุรี นายธีรภัทร อุ่นใจ ขับเคลื่อนคัดเลือกแปลงใหญ่เข้าร่วมการประเมินระดับจังหวัด
คัดเลือกแปลงใหญ่มังคุด ตาบลแสลง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เข้ารับการประเมินระดับเขต แปลงใหญ่ 90 แปลง
แปลงใหม่ แปลงเก่า มีการยกฐานะแปลงทุเรียนทั้งหมดเป็นสมาพันธ์ และมีผลไม้ชนิดอื่น เช่น เงาะ มังคุด ผลใม้ของ
ภาคตะวันออก เพื่อรวมกลุ่มการซื้อ-ขาย ช่วงการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ผลไม้บางชนินอาจะสูญหายไป ลองกอง
ยางพารา ปัจจุบันทุเรียนเป็นที่สนใจของเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งผลตอบแทน
ประมาณ 320,000 แสนบาทต่อไร่ ต้องผลิตให้มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด
ปราจีนบุรี นายวิชิต สกิกูล มีแปลงใหญ่ 43 แปลง ปัญหาเรื่องฝนทิ้งช่วง ผลผลิต
ข้าวหอมมะลิ เกิดการระบาดของโรคใบด่าง เพลี้ย การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัญหาเจ้าของที่ดินจะขึ้นทะเบียนเอง
ข้อมูลเป็นเท็จ ระเบียบบังคับผู้นาท้องถิ่นต้องไปถ่ายรูปกับเจ้าของนา กรมการปกครองต้องประกาศว่าผู้ขึ้นทะเบียน
ต้องเป็นผู้เช่านาเท่านั้น เจ้าของที่ดินไม่มีสิทธิ์ การคัดเลือกคณะกรรมการแปลงใหญ่ เป็นตัวแทนใหม่ได้รับการคัดเลือก
ยินดีกับแปลงใหญ่มะม่วง บ้านมาบเหียง อาเภอศรีมหาโพธิ
ตราด นายเรือง ศรีนาราง มีแปลงใหญ่จานวน 33 แปลง ปัญหาเหมือนทุกจังหวัดภัยแล้ง
บูรณาการกับชลประทาน กรมทรัพยากรน้า ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ปีนี้จังหวัดตราดประสบภัยแล้ง ทุเรียนมี
การปลูกเพิ่มจานวนมาก เนื่องจากเป็นพืชที่มีค่าตอบแทนสูงสุด ชลประทานการขุดลอกคลองในเขตปฏิรูปที่ดิน ปัญหา
ขนย้ายดินไม่ได้ เกษตรกรขยายพื้นที่เก็บกักน้าไม่ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ฝากท่าน สว.ควรมีการปรับ
กฏหมายใหม่
ระยอง นายเสถียร เสือขวัญ การระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVIC 19 จังหวัดระยอง
ได้รับความสนใจของทุกจังหวัด แปลงใหญ่ปัญหาภัยแล้ง ช่วงนี้มีฝนตกชุก และมีการขุดสระเตรียมรับสถานการณ์ น้้า
มีปริมาณเพียงพอ ฝากเรื่องปัญหารแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดระยองแรงงานขาดแคลน สถานการณ์ช้าง มีการเข้า
ท้าลายพืชผลทางการเกษตร เรื่องการท้าประมง ปลาเก๋า ราคาตกต่้า ให้ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้
สระแก้ว นายสมบูรณ์ ดวงแสนโย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ที่มาเยือน จังหวัด โครงการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ล้านบาท การของบประมาณ
/กาหนด...

-6กาหนดเวลารวดเร็ว ทาให้การจัดทาโครงการไม่ทันเวลาต้องใช้โครงการเดิม ขอให้มีเวลา มันสาปะหลังมีการระบาด
ของโรคใบด่าง ปัญหาแรงงานขาดแคลน ปัญหาจากแหล่งต้นพันธุ์ แปลงใหญ่ 7 แปลง
นครนายก นายสมเกียรติ ดอกไม้หอมกลิ่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน แทนนายวิมล
บุญรอด การประกวดแปลงใหญ่มะยงชิด แปลงใหญ่ปลา และแปลงใหญ่ข้าว
ฉะเชิงเทรา นายบัญชา ฉานุ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน แปลงใหญ่ 35 แปลง ทา
อย่างไรให้เป็นแปลงเดียว เป็นหนึ่งเดียว สินค้ามีหลากหลายบูรณาการให้เป็นแปลงเดียวกัน เชื่อมโยงตลาดได้ง่าย
ปัญหาโรคระบาดในมันสาปะหลัง หนอนกระทู้ในข้าวโพด สาหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ แปลงละ 3 ล้านบาท
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ จะเป็นผลงานและเป็นตัวชี้วัดการดาเนินงานของแปลงใหญ่ สร้างงาน สร้างอาชีพ
นายประยูร แก้วปลอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สานักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เสนอประเด็นที่ 1 การเห็นภาพที่ชัดเจนการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ที่เข้ารอบการประกวด ควร
ขยายเพิ่มเติมจุดเด่นในแต่ละแปลง ประเด็นที่ 2 การเสนอโครงการภาครัฐ กาหนดรวดเร็ว 2-3 วัน ควรมีการขยาย
เวลาการจัดทาโครงการ การเตรียมความพร้อมมีการเขียนโครงการไว้รองรับ ประเด็นที่ 3 ทุเรียน มีความกังวล ห่วงใย
การเตรียมรับสถานการณ์ ได้มองอนาคตไว้แล้วหรือยัง
4.2 รายงานความก้าวหน้าเครือข่าย ศพก. โดย 9 จังหวัด
จันทบุรี นายอุดม วรัญญู มีการขับเคลื่อนด้านอาหารปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมาย การ
เตรียมการรองรับงบประมาณเร่งด่วน ให้มีการจัดทาแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทันกับนโยบายเร่งด่วน
ชลบุรี นายดิเรก แซ่ฮ้อ ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานระดับจังหวัดชลบุรี เรื่องปัญหา
ภัยแล้ง ปัญหาโรคใบด่างมันสาปะหลัง มีการเปลี่ยนแปลง ศพก.อาเภอสัตหีบ นายสมนึก พุ่มพืชผล ประธานเสียชีวิต
เลือก ศพก.ใหม่ นายสกนธ์ นพรเกตุประธาน เป็นเกษตรผสมผสาน จังหวัดชลบุรีจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก. และแปลงใหญ่ในพื้นที่ ปัญหาเป็น ศพก.ใหม่ยังไม่มีอาคาร สถานที่ ใช้ประชุม จะมีงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารใหม่เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หรือหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยน ศพก. สามารถใช้เงินสวัสิดิการได้หรือไม่ในการสร้าง
ศาลาประชุม เพื่อเป็นขวัญและกาลังให้กับผู้ที่เข้ามาใหม่
ปราจีนบุรี นายมนัส ฮวดจึง ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานจังหวัด ชี้แจงให้เกษตรกรรับรู้
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัญหาเรื่องภัยแล้ง การระบาดเพลี้ยไฟ นาข้าวเริ่มตาย การสร้างการรับรู้ เรื่องการ
ครอบครองสารเคมี
นครนายก นายสาราญ ธูปเงิน ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานจังหวัดคนใหม่ ปัญหาภัยแล้ง
นาข้าวไม่มีบ่อน้า เนื่องจากเป็นนาเช่า ไม่สามารถขุดสระน้าได้ แจ้งให้ช่วยตัวเองก่อน ให้มีแหล่งน้า ควรมีบ่อน้าเพื่อ
รองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น การเชื่อมโยงไม้ดอกไม้ประดับ และมีกลุ่มนักธุรกิจส่งตลาดไทเอง แรงงานของตนเอง
ไม่พึ่งพาจังหวัด
สระแก้ว นายโกเมศ เพชรโกมล ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน ศพก. ปัญหาภัยแล้ง
เรื่องโรคใบด่างมันสาปะหลัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทาลาย และไถกลบ ประมาณ 40 ล้านบาท ปัญหา
เรื่องน้าเป็นปัญหาหลักของจังหวัดสระแก้ว แก้ไขให้เป็นระบบ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เช่าที่ดิน เจ้าของที่ดิน
คนละครื่ง เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกัน การจัดทาแผนเพื่อเตรียมรับนโยบายเร่งด่วน
/ตราด..

-7ตราด นายมานิตย์ ชิงชัย ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานจังหวัด ความก้าวหน้า มีศพก.
หลักอาเภอละ 1 ศพก. และมีศพก.เครือข่าย พัฒนาเป็นศูนย์เครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของ
เกษตรกร
สมุทรปราการ นายสุรชัย แซ่จิว มี ศพก.หลัก 6 ศพก. การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
เกษตรกรไม่เข้ามาประชุม ลดต้นทุนข้าว การเลี้ยงกุ้งขาว ปัญหาภัยแล้ง เริ่มทาการเกษตรโดยอาศัยน้าฝน ปัญหา
น้าเค็มลุกพื้นที่การเกษตร อ.บางเสาธง ปลายทาง ปัญหาผู้เช่าที่ดิน และผู้ให้เช่าที่ดิน การทาบัญชีลดต้นทุน
ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ เสน่หา ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานจังหวัด ปัญหาภัยแล้ง
ในช่วงฤดูฝน น้าเค็มขึ้นมาอยู่ที่อาเภอคลองเขื่อน เกิดปัญหาการทานา แต่ยังมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้า 3
อาเภอ ช่วยเหลือได้เบื้องต้น ปริมาณน้าฝนน้อยยังมีทั้งน้ากร่อย และน้าเปรี้ยว ปัญหาโรคข้าว เชื้อรา เพลี้ยไฟ ตาม
สภาพอากาศ มีการหว่านสารวยในนาเพื่อรอน้าฝน
ระยอง นายทองเจือ ภู่ห้อย รายงานความก้าวหน้า การจัดงาน Fried day จัดครบทุก
อาเภอ 8 อาเภอ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ปัญหาภัยแล้ง ดาเนินการให้สมาชิกขุดสระน้า ภาครัฐมีการแก้ไขปัญหา
จังหวัดระยองมีการใช้น้าสาหรัยอุตสาหกรรมจานวนมาก การระบาดโรคไวรัสโคโรนา ทาให้พฤติกรรมการบริโภค
เปลี่ยนแปลงไป จาหน่ายทางออนไลน์ สามารถช่วยเกษตรกรได้อีกทาง
นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ชี้แจงเพิ่มเติมประธาน ศพก.ฉะเชิงเทรา ประสานผ่านผู้อานวยการ
ส่วนสานักงานชลประทานที่ 9 ให้หาแนวทางแก้ไขให้เจ้าหน้าที่คอยปรับบานประตูเพื่อกักน้าเค็มไม่ให้เข้าพื้นที่
การเกษตรทางชลประทานรับแนวทางช่วยแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต
ผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต
ชุดเดิม
๑. นายพรชัย บัวประดิษฐ์
๒. นายธีรภัทร อุ่นใจ
3. นายประสิทธิ์ วรจิตร
4. นายสมบูรณ์ ดวงแสนโย
5. นายวิมล บุญรอด
6. นายบัญชา ฉานุ
7. นายเสนาะ แดงน้อย
8. นายเรือง ศรีนาราง
9. นายเสถียร เสือขวัญ

ประธานกรรมการ
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ ๒
ประชาสัมพันธ์
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดใหม่
๑. นายพรชัย บัวประดิษฐ์
๒. นายธีรภัทร อุ่นใจ
3. นายวิชิต สกิกูล
4. นายสมบูรณ์ ดวงแสนโย
5. นายวิมล บุญรอด
6. นายบัญชา ฉานุ
7. นายเสนาะ แดงน้อย
8. นายเรือง ศรีนาราง
9. นายเสถียร เสือขวัญ

ประธานกรรมการ
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ ๒
ประชาสัมพันธ์
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-85.2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
ผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต
ชุดเดิม
๑. นายอุดม วรัญญูรัฐ
ประธานกรรมการ
๒. นายดิเรก แซ่ฮ้อ
รองประธาน
3. นายมนัส ฮวดจึง
รองประธาน
4. นายสุรชัย แซ่จิว
ประชาสัมพันธ์
5. นายสุรพงษ์ บุญเคลิ้ม
เหรัญญิก
6. นายสุชาติ เสน่หา
กรรมการ
7. นายสมชาย บุญก่อเกื้อ
กรรมการ
8. นายบัวผัน สิทธิพล
เลขานุการ
8. นายมานิตย์ ชิงชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดใหม่
๑. นายอุดม วรัญญูรัฐ
๒. นายสุชาติ เสน่หา
3. นายมนัส ฮวดจึง
4. นายสุรชัย แซ่จิว
5. นายสาราญ ธูปเงิน
6. นายโกเมศ เพชรโกมล
7. นายสมชาย บุญก่อเกื้อ
8. นายดิเรก แซ่ฮ้อ
9. นายมานิตย์ ชิงชัย

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
ประชาสัมพันธ์
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5.3 แผนการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ปีงบประมาณ 2564
แผนการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ครั้งที่ 1/2564 เดือนธันวาคม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- การแนะนาสถานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน ไร่ ณ ชายแดน โดย
นางสาวลลิตา คาวิชัย เป็น Young Smart Farmer สนใจการทาการเกษตรในพื้นที่ 105 ไร่ ดาเนินการปรับพื้นที่
ปลูกอ้อยเป็นกิจกรรมอื่น ๆ
1. การปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น ด้วยวิธีการทาเกษตรรูปแบบเกษตรธรรมชาติ รณรงค์ให้คนใน
ชุมชนลดละเลิกการใช้สารเคมีในการทาเกษตร โดยเน้นไม่พงึ่ พิงสารเคมี โดยใช้ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดอินทรีย์
เป็นกลยุทธ์ ตลาดนาการผลิต จึงทาให้สมาชิกเล็งเห็นถึงความต้องการอาหารปลอดภัยจากลูกค้า จึงทาให้ตัวเกษตรกร
ต้องปรับตัวและมีจรรยาบรรณในการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2.การเลี้ยงไส้เดือนคอนโดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนใช้เองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยจากท้องตลาดและต่อยอดมาสู่การรวมผลผลิต
เพื่อจัดจาหน่ายเป็นสินค้าชุมชน ในแบรนด์เดียวกัน เพื่อสร้างอาชีพเสริม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
......................................

