
สรุปการประชุมโครงการ “การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
ครั้งที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 

....................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

1 ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย 
2 ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์ (แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3 ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4 นายนรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
5 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
6 รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
7 รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
8 นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
9 นางสาวนิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
10 นายทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
11 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ  นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
12 นายสุรสิทธิ์ สุทธิค าภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
12 นางสาวอลิสา  เลขะวัฒนะ (แทน ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า) คณะบริหารศาสตร์  
13 นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ นักวิชาการศึกษา สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
14 นางสาวกฤษณา สมตา ผู้ช่วยนักวิจัย สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
15 นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
16 นายศุภชัย บุญเฉลียว นักวิชาการ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

 
เริ่มประชุม เวลา 14.40 น. 
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย ขอหารือกับที่ประชุม ดังนี้  
 ประเด็นแรกที่จะหารือในวันนี้คือ เรื่องแผนการด าเนินงานโครงการฯ 3 ปี (2564-2566) ที่ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

ได้ด าเนินการร่างแผน จากการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา 
 ประเด็นที่สอง คือการพิจารณาชุมชนที่จะด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป โดยพิจารณาจากชุมชนเดิมที่เคยท างาน

ร่วมกัน จะพิจารณาลงพ้ืนที่ชุมชนใดเป็นหลัก รับสมัครชุมชนใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และจะลงพ้ืนที่ไป
ช่วยเหลือบริการวิชาการด้านใดบ้าง 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
สืบเนื่องจากการประชุม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบ้านบัว 2 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี (หลัง

เก่า) นั้นขอน าเสนอการด าเนินงานของโครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผ่านมา และร่างแผนการโครงการฯ 3 ปี 
(2563-2565) พ้ืนที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการเศรษฐกิจฐานราก ที่บูรณาการการท างาน
ร่วมกันในหลายคณะ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 140 ไร่ การด าเนินงาน จากปีงบประมาณ 2561 – 2562 มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงพ้ืนที่โซนด้านล่างประมาณ 40 ไร่ ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการวางแผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ซึ่ง
ประสบปัญหาเรื่องน้ าท่วมในฤดูฝน และประสบปัญหาเรื่องระบบน้ าในช่วงฤดูแล้ง  



 ประเด็นเรื่องแผน 3 ปี ได้ก าหนดร่างแผนโดยประมาณดังนี้ 
o ปีงบประมาณ 2563 การจัดการปัญหาเรื่องพ้ืนที่ ซึ่งในพื้นที่ 40 ไร่ นั้นมีพ้ืนที่สามารถผลิตพืชได้ตลอดทั้งปี

คือพ้ืนที่โซน A เท่านั้น (รายละเอียดดังภาพ) นอกนั้นจะผลิตได้เฉพาะหลังฤดูฝน  
 การจัดการพ้ืนที่ 
 การจัดเตรียมปัจจัยการผลิต เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการผลิตพืชตลอดทั้งปี 
 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 การส่งผลผลิตสด (งาด า,พริกหัวเรือ) แปรรูปเพิ่มมูลค่า 
 การผลิตพืชราคาสูง (เมล่อนอินทรีย์ แตงโมไร้เมล็ดอินทรีย์) 
 การจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ปรับปรุง และติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มในโรงเรือน 4 หลัง 
 ขยายพ้ืนที่ผลิตพืช B1 และ C2 (ถมที่ปรับระดับไม่ให้น้ าท่วมขัง) 
 สร้างโรงเรือนเพ่ิมเติม จ านวน 15 หลัง 
 บูรณาการกับกิจกรรมงานเกษตรอีสานใต้ 2563 
 พัฒนาสูตรวัสดุปลูก 5311 
 ผลิตเมล่อนอินทรีย์ แตงโมไร้เมล็ด มะเขือเทศ พืชสมุนไพรให้มีจ าหน่ายตลอดทั้งปี 
 การรับรองเป็นพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร 

o ปีงบประมาณ 2564 
 การผลิตพืชเพ่ิมเติมจาก ปีงบประมาณ 2563 คือการผลิตพืชผักอินทรีย์ และเมล็ดพันธุ์ ให้มี

ผลผลิตตลอดทั้งปี 
 การผลิตสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลา จิ้งหรีด ไส้เดือน 
 ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน เพ่ิมเติมจาก สูตรปุ๋ย 5311 
 ระบบรักษาความปลอดภัยในฟาร์มมหาลัยอุบลราชธานี 

o ปีงบประมาณ 2565 
 การแปรรูปผลผลิต ที่ได้จากฟาร์มมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติมจากกิจกรรมระหว่าง ปี 2563-2564) 

 แผนอื่นๆเพ่ิมเติม 
o แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 
o การตลาด 
o ทรัพยากรบุคคล 
o การหาผู้จัดการฟาร์ม 
o การหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของพืชแต่ละชนิด 
o การวางแผนการจัดการงบประมาณ 
o สร้างการมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น 
o การท างานร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติอย่าง

ยั่งยืน 
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง  
 ในปีงบประมาณ 2563 เราจะมุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยให้สามารถผลิตพืชผักได้ตลอดทั้งปี

ใช่หรือไม ่
 แล้วจะปรับให้มั่นคง ยั่งยืน ถาวร ภายใน ระยะเวลา 3 ปี นี้ จะเป็นรูปแบบใด ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเท่าไหร่ 

 



 
ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 

จะขุดดินจากโซน E มาถม โซน B และ โซน C และเป็นการสร้างแหล่งน้ า (ขุดสระ) เพ่ือกักเก็บน้ าในฤดูฝนควบคู่กัน
ไป เพ่ือไม่ให้น้ าไหลลงมาท่วมพ้ืนที่ด้านล่างทั้งหมด  โดยการท างานร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติร่วมออกแบบการ
บริหารจัดการพื้นที ่
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ 
 ในส่วนของฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมหลักที่มีส่วนได้เข้าไปท างานร่วมด้วยจะเป็นในส่วนการผลิตพืช 
และการจัดท าวัสดุปลูก  
 ประเด็นที่หนึ่ง ที่เราควรด าเนินการคือการแก้ปัญหาเรื่องน้ า  ถมที่เพ่ือยกระดับพ้ืนดินให้สูงจากบริเวณที่เคยท่วมขัง  
แต่ปัญหาคืองบที่น ามาใช้ด าเนินการเป็นงบบริการวิชาการ ซึ่งกิจกรรมที่จะด าเนินการอยู่ในหมวดของงบลงทุนเพ่ือการ
ก่อสร้าง จึงไม่สอดคล้องในการด าเนินกิจกรรม ท าให้ด าเนินการต่อไม่ได้ ถึงแม้ว่าพ้ืนที่จะมีคลองน้ าแต่ไม่มีช่องระบายน้ าให้
น้ าออกจากพ้ืนที่ พอน้ ามาเยอะๆก็ท าให้ท่วมคันคลอง (เรามีขอบคลองเป็นเหมือนสันเขื่อน แต่ไม่มีประตูระบายน้ าเหมือน
เขื่อน ช่องระบายน้ าที่เรามีอยู่ตรงบริเวณ C6 ซึ่งอยู่ที่สูง ท าให้น้ ามาท่วมขังบริเวณ B3 ซึ่งไม่มีช่องระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ 
น้ าจึงท่วมพ้ืนที่ตลอดมา) ถ้าจะให้ปลูกได้ทั้งปี ระดับพ้ืนที่ C6-B3 ต้องสูงเท่ากัน  
 ประเด็นที่สอง เนื่องจากพ้ืนที่เรามีเยอะ ถ้าจะบริหารจัดการท าโดยการปลูกพืชสวน ให้ประสบผลส าเร็จเป็นเรื่อง
ยาก แต่ถ้าเราท าในพ้ืนที่เล็กๆก่อน แล้วปลูกผักสวนครัวให้ออกจ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี นั้นท าได้เพราะการวางแผนปลูกเราท า
ได้ ส่วนผลิตได้จะขายที่ไหนนั้นเราก็ต้องมาคิดร่วมกัน เพราะที่ผ่านมาเราผลิตให้ออกต่อเนื่องได้แต่ประสบปัญหาคือไม่มีที่
ขาย ขายไม่หมด ท าให้ไม่คุ้มค่าในการผลิต จึงได้เปลี่ยนมาผลิตพืชราคาสูง เช่น เมล่อนในโรงเรือนแทน ซึ่งเราท าครั้งแรกแล้ว
ประสบผลส าเร็จ จึงขอเสนอว่าถ้าเราจะปลูกพืชในโรงเรือนควรผลิตพืชราคาสูงเพ่ือความคุ้มค่า และไม่ชนกับตลาดเกษตรกร
ในโครงการ ส่วนถ้าจะให้ผลิตผักส าหรับการจัดแสดงในงานต่างๆ เราผลิตให้ได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วัน เพ่ือเตรียมการ
ส าหรับวางแผนการผลิตให้ผลผลิตออกตรงกับวันจัดแสดง อยากได้ปริมาณเท่าไหร่เราก็ค านวณให้ได้ โดยเอาพ้ืนที่เป็นตั วตั้ง 
เช่น พืชตระกูลสลัด ใช้พ้ืนที่ 1 ตรม. ส าหรับผลิต ได้ปริมาณ 1 กิโลกรัม เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้เรามีทั้งหมด ถ้าผลิตแล้วให้
ออกตลอดแล้วไม่มีที่ขาย มหาวิทยาลัยต้องช่วยบริหารจัดการ ถ้าจะให้มีผลผลิตทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าท าในโรงเรือน 
เพราะการผลิตในโรงเรือนต้องปลูกพร้อมกัน เก็บพร้อมกัน พักแปลงพร้อมกัน เพ่ือจัดการเรื่องโรคแมลง แต่ถ้าจะให้ผลิตให้
ออกทุกวันวันละ 5 กก. แนะน าให้ปลูกนอกโรงเรือน หรือปลูกบนโต๊ะขนาดเล็กที่เรามีโมเดลอยู่จะดีกว่า  
 ประเด็นที่สาม เรื่องการจัดการแรงงาน เนื่องจากเรามีแรงงานที่เป็นคนสวน 3 คน ซึ่งดูแลพ้ืนที่ 40 ไร่ ไม่ทั่วถึง
แน่นอน แล้วจะให้ผลิตผักให้ออกต่อเนื่องยิ่งเป็นเรื่องที่ล าบาก เพราะถ้าจะจัดการให้ครบวงจรจริงๆ ต้องจัดตั้งให้เป็น
หน่วยงานและต้องมีบุคลากรเพ่ิมอีกหลายฝ่าย เช่นด้านวางแผนการผลิต วางแผนการตลาด ด้านการเงินพัสดุ การจัดการโรค
แมลง เจ้าหน้าที่นักวิชาการ  ต้องมีคนเหล่านี้มาช่วยท างานเพื่อที่จะได้ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง เพราะพ้ืนที่ใหญ่ก็ต้องใช้
คนจัดการเพ่ิมข้ึน ที่ส าคัญท าแล้วต้องขายได้ เพราะถ้าขายไม่ได้คนท าก็หมดก าลังใจที่จะท าเช่นกัน 
 เสนอให้ท าพ้ืนที่เล็กๆ แล้วให้ประสบผลส าเร็จ เพราะการท างาน แบ่งเป็น 2 มิต ิคือ  

 ฝ่ายผู้บริหาร คือท าให้ดี ท าให้โดดเด่นสวยงาม เป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นที่ดูงานของคนอ่ืน
ที่เข้ามาเยี่ยมชม สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

 ฝ่ายคนท างาน คือ ท าอะไรที่เกิดผล ปลูกแล้วขายได้จริง ยั่งยืน ท าตามล าดับขั้นตอน ท าหลายๆอย่างที่
สามารถท าพร้อมกันได้ แต่เห็นผลคนละช่วงเวลา มองในภาพรวมหลายปี 

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 
 ถ้าจะท างานในพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ก็ควรที่จะท างานให้โดดเด่น เพ่ือให้เห็นภาพการด าเนินงานที่

ชัดเจน  



 ถ้าปี 2563 จะแก้ปัญหาเรื่องน้ า การจัดการแรงงาน จะต้องท าอย่างไร ขอให้ท าเป็นแผนที่เป็นรูปธรรมให้เห็นภาพ
ชัดเจน 

ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ 
 ปลูกแล้วเราจะไปขายที่ไหน 

ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์ 
 เห็นด้วยกับข้อเสนอของ รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ 
 แก้ปัญหาเรื่องน้ า ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยดูแล เพราะเป็นงบลงทุน 
 มีข้อมูลแผนที่ระดับดิน สามารถน ามาใช้ประกอบการท างาน 
 เรื่องพืช การตลาด เห็นด้วยกับ รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ เสนอให้ปลูกพืชราคาสูง เมล่อน มะเขือเทศราชินี พริกหวาน 

มะเดื่อฝรั่ง ถึงจะราคาแพง แต่สามารถขายได้หมด  
 ระบบสารสนเทศการจัดการแผนปลูกปฏิบัติงานจริงในแปลง เช่น โรงเรือนแต่ละหลัง ปัจจุบันก าลังปลูกอะไร อายุกี่

วัน พร้อมเก็บเกี่ยววันไหน ระยะพักแปลงกี่วัน จ านวน 1 โรงเรือนผลิตได้ปริมาณเท่าไหร่ เพ่ือคนท าการตลาดจะได้
ท างานง่ายข้ึน 

 วางแผนร่วมกับชุมชนเครือข่าย เพ่ือป้องกันไม่ให้ผลิตพืชผักชนกัน แล้วล้นตลาด (ท าระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลและ
จัดท าฐานข้อมูล) 

 การท างานร่วมกันกับคณะอ่ืน เช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยพัฒนาเครื่องมือแรงในการท างานในฟาร์ม 
 การจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม ต้องการคนที่สามารถท างานได้เต็มเวลา (บริหารจัดการโดย

ผู้จัดการฟาร์ม) และขอชื่นชมที่ทีมคณะเกษตรศาสตร์ที่สามารถจัดการฟาร์มมาได้ถึงปัจจุบัน 
ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ 
 เนื่องจากบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ก็มีภาระงานที่เป็นงานประจ า และจัดสรรเวลามาช่วยงานในฟาร์ม เพราะ

แรงงานมีไม่เพียงพอ ปัจจุบันได้เชิญหัวหน้าส านักงานไร่ฝึกเข้าร่วมท างาน ต้องการคนจากคณะอื่นๆ เข้ามาช่วยงาน
เพ่ิมเติม 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
 ได้มีแผนการปรับพ้ืนที่โครงการ 40 ไร่ โดยต้องการ น าองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี เพ่ือออกมาถ่ายทอดให้กับชุมชน 

เมื่อปี 2561 - 2562 มีการวางแผนการท างาน ตั้งแต่ปี 2561 ยังติดที่ปัญหาน้ าท่วม ปี 2562 จึงได้เน้นท างานใน
มหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนในระบบอินทรีย์ จึงได้ท างานเยอะ เพ่ือประโยชน์ในการรับรองพ้ืนที่อินทรีย์ จะได้รับรอง
พร้อมกัน แต่ท างานทีละ โซน ให้มีพืชในทุกโซน แต่จะเน้นหลักคือผลิตในโรงเรือน  

 ได้วางโครงสร้าง เป็นรูปแบบบริษัท  
o ผู้จัดการฟาร์ม 1 คน 
o เจ้าหน้าทีก่ารเงินการบัญชีพัสดุ 1 คน 
o ฝ่ายขาย การตลาด 1 คน 
o ฝ่ายผลิต 1 คน 
o สต๊อกสินค้า 1 คน 
o นักวิชาการ 1 คน 

ซึ่งจะเป็นโครงสร้างเชิงธุรกิจ ถึงจะตอบโจทย์เรื่องการสร้างรายได้ให้เกิดอย่างต่อเนื่อง สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่ที่ผ่าน
มาเราท างานภายใต้งบบริการวิชาการ ซึ่งงบประมาณไม่สามารถจ้างคนมาช่วยงานได้มากพอ แต่เพ่ือให้ตอบโจทย์ ณ 
ขณะนั้น ที่ผ่านมาหัวหน้าโครงการเป็นคนด าเนินการเองทั้งหมด จึงท าการชักชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาช่วย
ขับเคลื่อนโครงการให้ได้มากทีสุ่ด แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 



 ปัจจุบันภายในฟาร์มได้มีการติดตั้งระบบอัตโนมัติ ในโรงเรือนปลูกผัก จ านวน 1 โรงเรือน และจะด าเนินการที่ 4 
โรงเรือน ภายในปี งบประมาณ 2563 โดยความอนุเคราะห์อุปกรณ์จากส่วนกลาง และโดยการน าของคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ประชา ค าภักดี และคณะในการติดตั้งระบบ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มีแผนที่จะจัด
กิจกรรมบริการวิชากรในด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการท างานในแปลงเกษตรอัจฉริยะ 

ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์ 
 การจ้างคนมาท างานอาจจะท าไม่ได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนี้ 
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความสามารถ และมีจิตอาสา ซึ่งพร้อมที่จะมาช่วยด าเนินงาน เพียงแต่เขายังไม่กล้าแสดง

ตัว มหาวิทยาลัยควรที่จะช่วยในการชักชวนคนเหล่านั้นให้มาท างานร่วมกัน โดยที่ไม่ต้องจ้าง ขอให้ส่วนกลางช่วย
พิจารณา ถ้ามีการวางแผนปลูกท่ีชัดเจน เราน่าจะสามารถหาคนมาช่วยงานได้ 

 สร้างระบบดูแลอัตโนมัติก่อน เช่นโซนมะพร้าวน้ าหอม ให้เดินระบบน้ าอัตโนมัติท างานแทนแรงงาน ส าหรับการ
บริหารจัดการพื้นที่บริเวณรอบนอกท่ีปลูกพืชสวน แล้วเอางบส่วนใหญ่มาด าเนินการบริหารจัดการในระบบโรงเรือน 

 การจัดอบรมก็ตั้งหัวข้ออบรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมในฟาร์ม เพ่ือบูรณาการให้เป็นงานบริการวิชาการ 
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 
 ตามแผนของ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ มุ่งเน้นเป็นเรื่องการปรับพ้ืนที่ โซน C2 และ B1 ในปีงบประมาณ 2563 ส่วน

พ้ืนที่โซนอ่ืน มาวางแผนร่วมกันว่าจะท าอะไรบ้าง ท าบริเวณไหนก่อน ในปีงบประมาณถัดไป 
 เรื่องการวางโครงสร้างองค์กรผมไม่แน่ใจ เพราะผมไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ ว่าพอเราด าเนินงานภายใต้โครงการ

บริการวิชาการถึงขั้นไหน จึงจะด าเนินงานเพ่ือจัดตั้งเป็นหน่วยงานได้ เพ่ือที่จะจัดการโครงสร้างองค์กรได้อย่างเป็น
ระบบ เพราะตอนนี้เรื่องการจ้างแรงงานเรายังจ้างคนได้ไม่เพียงพอส าหรับการท างานจริง ต้องประมาณไหน หรือ
ต้องยื่นเสนอไปก่อน ท่านใดมีประสบการณ์ผมต้องขอค าแนะน าด้วยครับ 

 ผมขอน าประเด็นเรื่องโครงสร้างองค์กรไปหารือ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และท่าน
อธิการบดี เพ่ือหาทางออกในการด าเนินการต่อไป เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 ส่วนกลางมีงบประมาณอยู่จ านวนหนึ่ง ถ้าท่านใดมีแผนที่จะใช้งานเร่งด่วนสามารถเสนอมาขอเพ่ือด าเนินการให้
เกิดผล 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
 จากประสบการณ์ที่ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขาก็ด าเนินงานภายใต้ส านักงานวิจัย บริการวิชาการ เป็น

หลัก ส่วนโครงการอ่ืนๆ เช่นการอบรมการใช้โดรนในแปลงเกษตร เขาด าเนินงานสาธิตในแปลงเกษตรของ
มหาวิทยาลัยเลย เพ่ือให้เป็นภาพการท างานจริง และบูรณาการกับรายวิชาเรียนของนักศึกษา เพ่ือเป็นสิ่ง น่าชม น่า
มอง น่าโชว์ ซึ่งมหาลัยวิทยาลัยน่าจะมีช่องทางการด าเนินการ ที่จะสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ได้  

 ถ้ามีผู้จัดการฟาร์ม ที่ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะต่างๆ เพ่ือขอความช่วยเหลือ หรือค าแนะน าที่จะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานในฟาร์มได้ เพ่ือความยั่งยืน และต่อเนื่อง 

ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เขาด าเนินงานโครงการภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย โดยจัดตั้งเป็นส านักงาน

กิจการพิเศษเพ่ือให้ด าเนินงานเรื่องฟาร์มโดยเฉพาะ และมีผู้จัดการฟาร์มเป็นคนด าเนินงาน โดยมีลูกจ้างคอย
ช่วยงาน พร้อมทั้งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นที่ปรึกษา 

ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์ 
 ขอให้ส่วนกลางด าเนินการเพ่ือจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กร ส าหรับบริหารจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการจัดการ

รวมศูนย์ โดยเรามี 4 องค์ความรู้ ได้แก่ 
o การเพาะปลูก 
o อุปกรณ์สนับสนุนการท างาน 



o การตลาด 
o การแปรรูป 

องค์ความรู้ทั้ง 4 ด้าน เรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความร่วมมือในการท างาน  เช่น 
o คณะเกษตรศาสตร์ ดูแลเรื่องการเพาะปลูกผลผลิต  
o คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยี และอุปกรณ์สนับสนุนการท างานในฟาร์ม 
o คณะบริหารศาสตร์ ช่วยจัดการเรื่องการตลาด 
o คณะเกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ช่วยด าเนินการเรื่องการแปรรูปเมื่อสินค้าล้นตลาด หรือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้านอกจากการขายผักสด 
o ในด้านบริการวิชาการ อยากให้มีคนกลางที่ท าหน้าที่รับข้อเสนอ หัวข้อการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ หรือ

การจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่อาจารย์ในแต่ละคณะเสนอเข้ามา แล้วน ามาบูรณาการกัน ปีแรกอาจจะยัง
ไม่ชัดเจน แต่ถ้าเราท างานอย่างจริงจัง เราสามารถจัดท าหลักสูตรจัดอบรมที่เก็บเงินค่าลงทะเบียนอบรม 
เป็นการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยได้อีกหนึ่งช่องทาง 

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  
 เห็นด้วยในการด าเนินการเพ่ือจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กร ส าหรับบริหารจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย อย่างยั่งยืน 
 คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยแล้ว 
 เมื่อสามารถจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กร ได้แล้ว ก็จะท าให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างคณะต่างๆ ในมหาลัยได้ชัดเจน

ขึ้น เพราะตอนนี้หลายคณะเข้าใจว่า โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นของคณะเกษตรศาสตร์ จึงไม่ได้เข้ามาร่วม
ด าเนินงานมากนัก แต่ถ้ามันชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย คณะต่างๆ ก็อาจจะให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น 

 การด าเนินการในฟาร์ม เสนอให้ด าเนินงานทีละส่วน/โซน และให้ชัดเจนเกิดผล แล้วค่อยขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ
ตามระยะเวลาการด าเนินงาน 

 การจัดท าแบบแปลน (landscape) ให้ชัดเจน สวยงาม ให้เป็นต้นแบบ เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นภาพชัดเจน

ว่าท้ายที่สุดแล้ว เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ รูปร่างโครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย จะเป็นอย่างไร ปัจจุบันท างาน
ถึงจุดใด แล้วคาดว่าจะใช้เวลาด าเนินการเท่าไหร่จึงจะบรรลุตามแผนที่ออกแบบไว้ 

 ในปีแรกเห็นด้วยเรื่องการปรับระดับพ้ืนที่ให้สูงจากระดับน้ าท่วมในปี 2563 รวมถึงการบริหารจัดการน้ า 
 จัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นร่วมกันทุกฝ่าย เหมือนครั้งที่ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นที่ปรึกษา เพื่อหารือร่วมกัน

ในการออกแบบแผนการด าเนินงาน โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือให้งานส าเร็จและเกิดความร่วมมือกันทุกภาค
ส่วนในมหาวิทยาลัย 

 ขอมหาวิทยาลัยคอยดูแลการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชัดเจน  และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

นางสาวกฤษณา สมตา 
 สรุปการท างานร่วมกับพ้ืนที่กับเครือข่ายเกษตรกร ภายใต้โครงการ การบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก มีพ้ืนที่ 2 

จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี 
o กรณีจังหวัดศรีสะเกษ เสนอให้ลงพื้นที่บ้างเป็นบางครั้ง เพราะมีการด าเนินกิจกรรมต่อไม่มากนัก 
o กรณีจังหวัดอุบลราชธานี สามารถด าเนินงานต่อยอดได้ทุกชุมชน  
o เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ต้องการปลูกงาด า ส่งศูนย์งา คณะเกษตรศาสตร์ ต่อ ไป ที่ประชุมเห็นควร

ด าเนินการต่ออย่างไร ศูนย์งา คณะเกษตรศาสตร์ยังจะรับซื้อผลผลิตต่อไหม ถ้าไม่จะได้แจ้งให้เกษตรกร
รับทราบ เพราะนี้มีเกษตรกร 1 รายที่มีผลผลิตประมาณ 150 กก. ที่ยังไม่ได้จ าหน่าย  
 
 



ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  
 กิจกรรมศูนย์ คณะเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนองค์กร จึงชะลอการรับซื้อผลิตไว้ก่อน ถ้าปรับเปลี่ยน

เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะพิจารณาเรื่องการส่งเสริมการปลูก และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 
 
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ขอสรุปการประชุมดังนี้ 
 ประเด็นเรื่องโครงสร้างองค์กรขอหารือ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ และท่านอธิการบดี 

เพ่ือด าเนินการจัดตั้ง และสรรหาผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้ามาช่วยบริหารงานภายในฟาร์ม 
 เรื่องการปรับระดับพ้ืนที่ให้สูงขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง อันเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน จะขอนัดประชุม

ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง เพ่ือหารือและวางแผนด าเนินการอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้แก่ 
o คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้เริ่มงานเป็นคนแรก 
o ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ในฐานะผู้จัดการฟาร์มคนปัจจุบัน 
o ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ ในฐานะผู้ท าโครงการส ารวจพ้ืนที่ และจัดท าแผนที่ชุ ดดินบริเวณฟาร์ม

มหาวิทยาลัย 
o รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ และดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย ผู้วางแผนการเพาะปลูก 

 ขอแผน 3 ปี ที่จะเสนอของบประมาณในปี 2564 ขอให้ส่งภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยขอให้  
ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ และคณะช่วยด าเนินการ ว่าจะด าเนินการอย่างไรบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไหร่ 

 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการฟาร์ม ที่เป็นคนท างานจริงในฟาร์ม โดยเฉพาะ เพ่ือเตรียมการจัดตั้งโครงสร้าง
องค์กร 

 เรื่องการท างานร่วมกับพ้ืนที่กับเครือข่ายเกษตรกร ภายใต้โครงการ การบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก จะเน้นท างาน
ในพ้ืนที่ จั งหวัดอุบลราชธานี เป็นหลัก ส่วนเกษตรกรในจั งหวัด อ่ืนที่ เคยท ากิจกรรมร่วมกับโครงการ  
จะเป็นการลงพ้ืนที่ไปเป็นบางครั้ง กรณีท่ีประสบปัญหา และต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทาลัย 

 โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเศรษฐกิจฐานราก ให้เสนอเข้ามาส่วนกลาง เพ่ือเขียนเป็นโครงการ
ใหญ่ ส่วนโครงการบริการวิชาการอ่ืนๆ ให้เสนอในช่องทางปกติ 

 



 
 
มติที่ประชุม 

- รับทราบ เห็นด้วย 
 

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น. 
 
          ผู้จดบันทึกรายงาน 

         นางสาวกฤษณา สมตา 
      ผูช้่วยนักวิจัย 
      ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 62 


