
สรุปการประชุมโครงการ “การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
(วาระพิเศษ)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังเก่า) 

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

1 ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย 
2 ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
3 ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4 ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5 ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
6 ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
7 นายกรพล  สอนอาจ ช่างเขียนแบบ ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
8 นายสุภวัฒน์ โสวรรณ ี หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
9 นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ นักวิชาการศึกษา สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
10 นางสาวกฤษณา สมตา ผู้ช่วยนักวิจัย สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
11 นายศุภชัย บุญเฉลียว นักวิชาการ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

 
เริ่มประชุม เวลา 15.30 น. 
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย เปิดการประชุม โดยประเด็นส าคัญของ
การประชุมคือ การปรับพ้ืนที่บริเวณฟาร์มเกษตรเพ่ือให้สามารถผลิตได้ตลอดปี และแผนความต้องการงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินงานระยะ 3 ปี  
 
ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์  เสนอแผนความต้องการในการปรับปรุงพ้ืนที่ ดังนี้  
 ต้องการปรับพื้นที่ที่น้ าท่วมขังในปัจจุบันบริเวณ C2 และ B1 ให้สูงขึ้นจากเดิมอีก 50 ซม. ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ 160*25 เมตร จะสามารถสร้างโรงเรือนเพ่ิมได้อีก 12 โรงเรือน รวมกับของเดิม 1 หลัง เป็น 13 โรงเรือน เพ่ือ
ท าให้ฟาร์มสามารถผลิตพืชผักได้ตลอดปี ลดปัญหาเรื่องโรคแมลง ซึ่งผลผลิตที่ได้จะน าไปจ าหน่ายให้  โรงแรม
มหาวิทยาลัย และท่ี  UBU Market 
  บริเวณโซน C1 ปีนี้ปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่ ผลผลิตได้น้อย จึงมีความคิดต้องการปรับพ้ืนที่บริเวณนี้ให้เป็นแหล่งน้ า 
1-2 บ่อ อาจจะใช้ความลึกพอสมควร แล้วน าดินที่ได้จากการขุดบ่อ มาถมที่ปรับระดับบริเวณ C2 ,B1 และขอให้ถมที่เพ่ิม
บริเวณ B3 ให้ด้วย ซึ่ง B3 ขนาดพ้ืนที่ประมาณ กว้าง 30 เมตร ยาว 75 เมตร สูง 0.5 เมตร (30*75*0.5 = 1,125 
ลูกบาศก์เมตร) ถ้าเราสามารถด าเนินการได้ตามนี้เราก็จะมีพ้ืนที่ปลูกพืชที่เพ่ิมขึ้นโดยที่น้ าไม่ท่วมขัง และยังมีแหล่งน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง และฤดูฝนก็สามารถเป็นแหล่งที่พักน้ าไว้ได้ด้วย เพ่ือให้เกิดการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
  ในระยะยาว ถ้ามีพ้ืนที่ 40 ไร่ที่น้ าไม่ท่วม อาจจะมีกิจกรรมเพ่ิมในบริเวณฟาร์ม คือกิจกรรมเลี้ยงปลา จะช่วยเพิ่ม
รายได้เข้าสู่โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีให้ได้สูงที่สุด เทียบเป็นหลุม
ขนมครก ตามทฤษฎีเกษตรพอเพียงของ รัชกาลที่ 9   
 



ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ เสนอข้อมูลแผนที่ระดับความสูงพ้ืนที่บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัยและแนวทางการปรับระดับ
พื้นที่ ดังนี้ 

ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย มีความสูงเฉลี่ยที่ระดับ 122 เมตร (122 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง) หรือ คือระดับความสูงตลิ่งของหนองอีเจม ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ าของมหาวิทยาลัย แต่จากแผนที่ระดับความสูงของ
พ้ืนที่ จะเห็นว่ามีบางจุดที่ความสูงมากกว่า 122 เมตรที่สามารถเกลี่ยดินมาถมตามท่ี ดณงภาคภูมิเสนอได้ 

 ทั้งนี้ หากต้องการปรับระดับความสูงของพ้ืนที่ มีแนวทาง 3 ทาง คือ  
1. ซื้อดินจากข้างนอก 
2. ใช้ดินจากข้างในบริเวณฟาร์ม โดยการถากดินที่มีระดับความสูงมากกว่า 125 เมตร เพ่ือน ามาถมใน

บริเวณที่ต้องการเพ่ิมความสูง แต่นั้นไม่ได้อยากให้คาดหวังว่าเราจะได้ปริมาณดินจ านวนมากเท่าที่
ต้องการ เพราะ 25 เซนติเมตรแรก ส่วนใหญ่จะเป็นรากพืช ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ และพ้ืนที่ก็สูง
ประมาณ 122.5 เมตร เท่านั้น อาจจะได้ปริมาณดินไม่มาก ท างานล าบาก และอาจจะเสียค่าใช้จ่าย
เยอะกว่า  

3. ขยายคลองน้ าภายในบริเวณฟาร์ม เพ่ือน าดินมาถมหรือขุดสระ 
 
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ให้ข้อมูลการปรับพื้นที่เดิมและเสนอแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ตอนนี้สภาพพ้ืนที่โดยรวมเป็นที่ดินถมใหม่ อาจจะเป็นเลน คุณภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์ หญ้าไม่ขึ้น เวลาฝนตกมา
จึงท าให้มีน้ าขัง แต่ถ้าเราปรับพ้ืนที่ให้สูงขึ้น อีก 50 เซนติเมตร เป็น 122.5 เมตร เวลาฝนตกลงมาน้ าจะไหลออกจาก
แปลงแน่นอน  
 ระดับน้ าใต้ดิน บริเวณโครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในระดับสูง จากการส ารวจจะพบว่าน้ าใต้ดิน
อยู่ห่างจากระดับผิวดิน ประมาณ 4-5 เมตร และเป็นน้ าที่ดี ไม่เค็ม จึงท าให้บริเวณนี้มีน้ าตลอด 
  ต่อข้อเสนในการปรับพ้ืนที่ของ ดร.ภาคภูมิ เห็นว่า การปรับพ้ืนที่ให้สูงขึ้นมา 50 เซนติเมตร จะเพียงพอต่อการ
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง เพียงพอส าหรับการปลูกผัก เพราะรากผักยาวประมาณ 30 เซนติเมตร  โดยพ้ืนที่ บริเวณ C2 ,B1 
ต้องถมดินเพ่ิมประมาณ กว้าง 30 เมตร ยาว 160 เมตร สูง 0.5 เมตร (30*160*0.5 = 2,400 ลูกบาศก์เมตร) และ B3 
ขนาดพ้ืนที่ประมาณ กว้าง 30 เมตร ยาว 75 เมตร สูง 0.5 เมตร (30*75*0.5 = 1,125 ลูกบาศก์เมตร) รวมความต้องการ
ดินประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ตามแนวทางการหาดินที่ ผศ.ดร.กฤษณ์ เสนอไว้ จะเห็นว่ามี ทางเลือก 3 ทาง 
คือ 

 1. ขุดสระบริเวณ C1 ขนาด ขนาด กว้าง 30 ยาว 40 ลึก 3 เมตร โดยประมาณ เพ่ือให้ได้ดินประมาณ 3,500 
ลูกบาศก์เมตร ส าหรับใช้ถมปรับพื้นที่บริเวณ โซน C2 ,B1 และ B3 
 2. ขุดสระ หรือถากเอาดิน บริเวณแปลงนา โซน E ขนาด ขนาด กว้าง 30 ยาว 40 ลึก 3 เมตร โดยประมาณ 
เพ่ือให้ได้ดินประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับใช้ถมปรับพื้นที่บริเวณ โซน C2 ,B1 และ B3 
 3. ขุดสระบริเวณ C1 เพ่ือเอาดิน และถากเอาดิน บริเวณแปลงนา โซน E ขนาด ขนาด กว้าง X ยาว X ลึก 
แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร แล้วน าดินจากทั้ง 2 แหล่งมาใช้ ส าหรับใช้ถมปรับพื้นที่บริเวณ โซน C2 ,B1 และ 
B3 

  สามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการถมดินได้ประมาณ 250,000 บาท บวกค่าแฟกเตอร์ F 30%  คือ 75,000 บาท 
รวมเป็น 325,000 บาท โดยประมาณ ส าหรับค่าถมดินและปรับพื้นที่ให้สวยงาม 
 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
  ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัยและผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ถ้าจะขุดสระเพ่ือน าดินมาถมที่ ควรขุดบริเวณโซน E แถวแปลงนา น่าจะเหมาสะมกว่า เนื่องจากเห็นว่าบริเวณ
โซน C1 อยู่ใกล้ถนน ซึ่งในอนาคตหากจะท ากิจกรรมเพ่ิมเติม อาจจะท าได้ยากถ้าบริเวณนี้เป็นสระน้ า  
  ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศและผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์  ให้ข้อมูลคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณฟาร์ม 
 น้ าใต้ดินจะไม่เป็นสนิม เพราะไม่ได้อากาศจึงไม่ได้ท าปฏิกิริยากับออกซิเจน น้ าผิวดินที่ได้จากสระเปิดจะเป็นสนิม
ถ้าในน้ ามีธาตุเหล็กสูง เพราะน้ าในสระเปิดจะท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศได้ แต่น้ าบริเวณนี้ไม่เป็นสนิม จึงไม่มี
ปัญหา 
 น้ าบริเวณนี้ไม่เป็นสนิม เพราะหนองอีเจมก็ไม่มีสนิม แต่ถัดออกไปหน่อยน้ าจะเป็นสีเขียว พอแห้งจะเกิดกาก
เกลือ เพราะเป็นน้ าเค็ม แต่ฟาร์มเราไม่มีปัญหา 
  ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากการประชุมวันนี้ อยากให้ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในฟาร์ม และเป็น
หัวหน้าโครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วยออกแบบ (Landscape) การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 
ว่ามีความต้องการขุดดินจากบริเวณไหน  กว้าง ยาว ลึก เท่าไหร่ ถึงจะได้ปริมาณดินที่เพียงพอและได้สระที่สวยงาม 
สามารถใช้ประโยชน์ได้  บริเวณท่ีจะถมพ้ืนที่บริเวณไหน ขนาดความกว้าง ยาว  
 อยากให้ค านวณพ้ืนที่เผื่อในการขุดสระด้วย ตามความลาดชันของพ้ืนดินด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าเราค านวณ กว้าง 
30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร เมื่อตัดส่วนที่เป็นความลาดชันออกประมาณ 20% อาจจะยังไม่เพียงพอส าหรับ
ปริมาณดินที่ต้องการ อาจจะเผื่อเป็น กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร โดยประมาณ  
  ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ และ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
 อยากให้สร้างคันกั้น/ประตูระบายน้ าบริเวณ C6 , C4 และ B3  จ านวน 3 จุด เพ่ือรองรับหากเกิดปัญหาน้ าท่วม
ขังฉับพลัน และกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง  
  นายกรพล  สอนอาจ 
 ถ้าหน้ากว้าง 3 เมตร ความสูงต้องประมาณ 60 เซนติเมตร ใช้งบประมาณในการสร้างคันกั้น/ประตูระบายน้ า ทั้ง 
3 จุด ประมาณ 100,000 บาท และน่าจะใช้แบบของสระน้ าในงานเกษตรอีสานใต้ได้ 
  ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ให้ข้อเสนอแนะในด้านงบประมาณที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงาน 
 งบประมาณที่เรามีและจะน าไปใช้เป็นงบบริการวิชาการ เป็นงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งงานที่เราจะท าเป็นงาน
ก่อสร้าง อยู่ในหมวดงบลงทุน งานพัสดุอาจจะไม่อนุมัติให้ด าเนินการ รบกวน ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง เสนอปัญหาให้
ผู้บริหาร อธิการบดีพิจารณาหาทางช่วยเหลือ หรือหางบส่วนที่เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยมาใช้ก่อสร้าง จะสะดวกในการ
ท างานของทุกฝ่าย 
  ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ 
 กรณีที่เราจะขอให้หน่วยงานอ่ืนมาช่วยเหลือ สามารถประสานกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
การขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร มาใช้งานได้ โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าน้ ามัน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จะเกิดข้ึนได้ แต่เจ้าหน้าที่จะมาได้ครั้งละ 2-3 วัน ไมต่่อเนื่อง ส่งผลต่อการท างานล่าช้า แต่มีความประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้  
 
 
 



ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ เสนอแผนความต้องการด้านงบประมาณในการด าเนินงาน ระยะ 3 ปี ดังนี้ 
 ประเด็นเรื่องท าแผนของโครงการระยะ 3 ปี จะเสนองบประมาณ ในส่วนของโครงการฟาร์มหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2,000,000 บาท 
 ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,500,000 บาท 
 ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1,000,000 บาท 

 
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง สรุปประเด็นการประชุม ดังนี้ 
 การปรับพ้ืนที่บริเวณโซน C2 ,B1 (30*160*0.5 เมตร = 2,400 ลูกบาศก์เมตร) และ B3 (30*75*0.5 เมตร ≈ 

1,125 ลูกบาศก์เมตร) เพ่ือให้สูงขึ้นจากระดับเดิม 50 เซนติเมตร ต้องใช้ดินทั้งหมด ≈ 3,525 ลูกบาศก์เมตร  
 โดยจะน าดินจาก โซน E บริเวณ แปลงข้าว โดยใช้วิธีขุดเป็นสระน้ า เพ่ือให้ได้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น โดยจะขุดเป็น

สระได้ขนาด กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 3 เมตร โดยประมาณ จึงจะได้ปริมาณที่ต้องการมาใช้ถมที่บริเวณโซน C2 
,B1 และ B3 ส าหรับสร้างโรงเรือนปลูก โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างโรงเรือนปลูกผักในปี 2563 จ านวน 15 
โรงเรือน เพื่อให้เพียงพอส าหรับการผลิตผักให้ออกตลอดทั้งปี 

 จัดท าคันก้ัน/ประตูระบายน้ าบริเวณ C6 , C4 และ B3  จ านวน 3 จุด เพ่ือช่วยแก้ปัญหาน้ าขังภายในฟาร์ม 
 โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้วางแผนใช้

งบประมาณในการปรับพื้นที่ไว้ จ านวน 500,000 บาท แต่อาจจะเกิดปัญหาหากงานพัสดุตีความเป็นงบก่อสร้าง  
ซึ่งระเบียบของงานบริการวิชาการ ส่วนงบประมาณแผ่นดิน ไม่มีหมวดงบลงทุน คงต้องน าประเด็นนี้เข้าหารือกับ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และอธิการบดีเพ่ือหาแนวทางการด าเนินการ 

 มอบหมายให้ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ด าเนินการจัดท าแบบแปลน  (landscape) ให้ชัดเจน สวยงาม ให้เป็น
ต้นแบบ เพ่ือที่ส่งต่อ ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ ด าเนินการส ารวจและประเมินพ้ืนที่ ส าหรับด าเนินการตามแบบ
แปลน และวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินราคา งบประมาณที่จะเกิดขึ้นส าหรับการปรับพ้ืนที่แต่ละโซน ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือเสนอของบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ 

 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กร ส าหรับบริหารจัดการ โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะน าเข้าที่
ประชุม กรรมการมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยพิจารณา 



 

 
 
มติที่ประชุม 

- รับทราบ เห็นด้วย 
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น. 
          ผู้จดบันทึกรายงาน 

         นางสาวกฤษณา สมตา 
      ผูช้่วยนักวิจัย 
      ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 62 


