
 
 

สรุปการเข้าพื้นที่  
โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
 
จุดที่1 แปลงนายกิมฮง บุญมี  
จ านวนผู้ร่วมลงพ้ืนที่ 13 คน 
วัตถุประสงค์  ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกร เรื่องการปลูกผักในโรงเรือน 

ประเด็นที่1 การเข้าพ้ืนที่ของนามกิมฮง บุญมี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปลูกผักในโรงเรือน โดย ศ .ดร.
กนก วงษ์ตระหง่าน และคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีความก้าวหน้าในการสร้างโรงเรือนและ
ปลูกผักในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่งรายได้จากการขายผักที่เกษตรกรค านวณและวางแผนการขายไว้อยู่ที่ ๒,๐๐๐ 
บาท หลังจากหักต้นทุนแล้วจากผักที่ปลูกในโรงเรือน ขนาด ๓ × ๑4 เมตร ( ซึ่งเคยใช้โรงเรือนหลังนี้เป็นที่
เพาะกล้าแล้วได้เปลี่ยนมาปลูกผักแทน ) 

สรุปความก้าวหน้า 

จากครั้งก่อนพื้นที่ด้านหน้าบ้านสร้างโรงเรือนได้ทั้งหมด ๑๑ หลัง (ซึ่งตามแผนวางไว้จะสร้าง 10 โรงเรือน) 
- โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมวางระบบน้ าและปลูกผักแล้ว ๓ หลัง 
- ขึ้นโครงและมุงหลังคาโรงเรือนแต่ยังไม่ปลูกผักยังไม่วางระบบน้ าอีก ๔ หลัง ณ ปัจจุบันคือวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2560 ได้ปลูกหอมแบ่งไป 2 โรงเรือน อีก 2 โรงเรือนก าลังเตรียมดิน 
- ขึ้นเสาโรงเรือนไว้ ยังสร้างไม่เสร็จอีก ๔ หลัง ณ ปัจจุบันคือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ยังไม่มีการสร้างต่อ 
ส าหรับปลูกผัก มีผักท่ีก าลังปลูกอยู่ในขณะนี้คือ 
โรงเรือนที่ ๑ ผักกาดขาวปลูกเม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ อายุผักได้ ๓๑ วัน ซึ่งพร้อมขายในบางส่วน 
ณ ปัจจุบันคือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้ขายผักชุดเดิมแล้งปลูกชุดใหม่เป็นผักกวางตุ้ง 1 แปลง อายุผัก
ประมาณ 15 วัน 
โรงที่ ๒ ผักคะน้าปลูกเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ อายุได้ ๒๗ วัน ได้ขายผักชุดเดิมแล้ว ณ ปัจจุบันคือวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2560ได้ปลูกผักกาดเขียวปลี 1 แปลงซึ่งอายุ 25 วัน สามารถเก็บจ าหน่ายได้ 
โรงเรือนที่ ๓ ผักกาดเขียว ปลูกเม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ อายุได้ ๒๖ วันเก็บออกจ าหน่ายหมด ณ 
ปัจจุบันคือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ก าลังเตรียมแปลงส าหรับปลูกผักชุดใหม่ที่เพราะไว้ คือผักกาดขาว 
ผักกวางตุ้ง 

 
ปัญหาที่พบในแปลง 

๑. โรคระบาดในผักบางส่วนซึ่งไม่ได้ระบาดท้ังแปลง ผักมีอาการใบหยิก/ใบด่าง/เพลี้ย และโรครากปมจาก
ไส้เดือนฝอย 

 



แนวทางการแก้ไขปัญหา 

- เก็บตัวอย่างพืชและดินบริเวณท่ีพืชแสดงอาการเป็นโรคมาให้อาจารย์ทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลับ
อุบลราชธานีที่เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ และแนะน าทางแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- อยากให้ภายในกลุ่ม นายกิมฮง บุญมี ท าเป็นศูนย์ฝึกให้กับสมาชิกชุมชนในกลุ่มท่ีสนใจให้เกิดความเชี่ยวชาญ 
และแยกท าในพ้ืนที่ของตนเองได้ 

- ให้มีกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนเป็นรายได้เสริม เช่น การท าโรงเพาะเห็ด อาทิเห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า 

โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

 
จุดที่ ๒ บ.โนนสูง ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ ณ องค์กรศึกษาเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน โดยมีนายค านึง สมใจ 
เป็นผู้ดูแล 
วัตถุประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าในการท าโรงเรือนและท าการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เพ่ือขยายกลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมาย 

ประเด็นที่ 1 พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ขยายโรงเรือนปลูกผักให้ได้ ๕๐ หลัง ท าโรงเรือนเพาะเห็ด ๒๐ โรง 
ขยายบ่เลี้ยงจิ้งหรีด ๒๐ บ่อ ซึ่งให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการขยายต่อไปเพื่อให้คนสนใจและคนภายนอก
เข้ามาศึกษาเรียนรู้  โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

สรุปความก้าวหน้า 

จากครั้งที่แล้วที่สร้างโครงโรงเรือนเสร็จไป 2 หลังแต่ยังไม่มุงหลังคา ณ ปัจจุบันคือวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2560 เกษตรกรได้สร้างโรงเรือนส าหรับปลูกผักไว้ 3 หลัง ขนาดโรงเรือนที่สร้างกว้าง ๒.๒ เมตร ยาว ๑๐ 
เมตร 1 หลังยังไม่มุงหลังคา และขาด 3 x 10 เมตร ที่มุงหลังคาเสร็จ ๒ หลัง 

ปัญหาที่พบ คือ เกษตรกรยังไม่มีอุปกรณ์ส าหรับท าโรงเรือนให้เสร็จสมบูรณ์ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา ทางโครงการช่วยแนะน าและหาอุปกรณ์สนับสนุนในบางส่วนเพื่อเป็นโรงเรือน
ต้นแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปการเข้าพื้นที่  
โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธาน ี

จ านวนคนลงพื้นที่ 12 คน 
จุดที่ 1 แปลงพ่อสุวรรณ สิทธ์ธัง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านศรีไคออก 
วัตถุประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มเกษตรกรในการท ากิจกรรมแปลงเกษตรอินทรีย์ในโรงเรือน 
ประเด็นที่1 คิดการวางระบบน้ าให้กับเกษตรกรโดยวางอย่างเป็นระบบครอบคลุมพ้ืนที่ให้สะดวกต่อการใช้สอย
และเพียงพอต่อการปลูกพืช ตารางวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละช่วง/ค าแนะน าการเพาะปลูกขนาดตาม
มาตรฐานที่เท่ากันที่จะใช้ค านวณรายได้/โรง/ชนิดพืช/ระยะเวลาปลูก โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

ประเด็นที่2 การวางผังการปลูกพืชที่หลายหลายช่วงอายุเพื่อเพ่ิมรายได้หลายทางให้กับกลุ่มเกษตรกรและใช้
พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ โดย รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  

ประเด็นที่ 3 มีการสรุปงานจากครั้งที่ผ่านมาเป็นความก้าวหน้าของกลุ่ม 

 -  เริ่มจากการท าปุ๋ยหมัก 
 -  ท าวัสดุเพาะผักบนโต๊ะ สูตร ๕๓๑๑ คือเศษใบไม้ 5 ส่วน ปุ๋ยคอก 3 ส่วน แกลบด า 1 ส่วน ร า 1 
ส่วน รดด้วย พด.1และพด.3 คลุกเคล้าและหมักไว้ 1 เดือนสามารถใช้ปลูกพืชได้ 
  - มีการท าโรงเรือน ๓ หลัง  คะน้า  ผักกาดหอม  กวางตุ้ง 

 -มีผักท่ีปลูกในแปลงกลางแจ้งคือผักบุ้ง 2 แปลง และได้เก็บขายบางส่วน จ านวน17มัด มัดละครึ่ง 
กิโลกรัม ขายได้เงิน 170 บาท 

- มีการปลูกทานตะวัน กล้วยน้ าว้า ตระไค้ เป็นแนวรั้วในบริเวณแปลงเกษตร 
 

ปัญหาในการด าเนินกิจกรรม  

วัสดุเพาะไม่พอ / ก าลังคนไม่พอ  

 - สมาชิกมีเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันน้อยเนื่องจากท างานประจ ากัน  

- แผนในอนาคตอย่างท าเครื่องย่อยวัสดุเพาะ 

- การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ฝากตารางการวางแผนของพืชแต่ละชนิด 

- บันทึกการขาย รายรับ-รายจ่าย 

- การพูดคุยระหว่างสมาชิกของกลุ่มในการท ากิจกรรม มีการแยกจากสุ่มไม่ท าส่วนตัวเมื่อช านาญแล้ว  



โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

จุดที่ 2 บ้านหนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

วัตถุประสงค์ ติดตามการปลูกผักในโรงเรือนของกลุ่มเกษตรกร 

ประเด็นที่1 กิจกรรมที่ท าอยู่มีความก้าวหน้าและมีปัญหาภาพรวมเป็นไปในทิศทางไหน โดย ศ .ดร.กนก วงษ์
ตระหง่าน ได้ฝากให้ทางหัวหน้ากลุ่มคือผู้ใหญ่บ้าน 1. มีเวลาดูแลมากขึ้น 2.แก้ไขเรื่องดินที่ให้ตามค าแนะน า 

3.ปรึกษาเรื่องการปลูกพืชจาก รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ 

ประเด็นที่2 รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ แนะน า ให้คลุกปุ๋ยคอกหรืออินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมักลงในแปลงปลูกให้ลึก 
๑๕-๒๐ ซม. หมักในแปลง ๒ สัปดาห์ค่อยปลูกจะท าให้มีธาตุอาหารในดินมากขึ้นและหลังจากเก็บผลผลิตใน
แต่ละรอบเสร็จให้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงในแปลงปลูกให้สม่ าเสมอ 

 ปัญหาในการด าเนินกิจกรรม 

- เวลาในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกกับหัวหน้ากลุ่มน้อย 

- ความช านาญในการปลูกผัก การเพาะเมล็ด 

- การเตรียมดิน/การเติมปุ๋ยคอก 

แนะน าเพิ่มเติม 

- จัดการเรื่องดินให้ได้ 

- ปุ๋ยหมักใส่ให้สม่ าเสมอ 

- น าค าแนะน าจากผู้รู้และปุ๋ยที่ท าไว้มาใช้จริง 

- สมาชิกใส่ใจมากข้ึน  โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

สรุปโดย นางสาววนิสา ตุมพิทักษ์ 

นักวิชาการ 

 

 

 

 

 



สรุปปัญหาการลงพ้ืนที่ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  

ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ และพ้ืนที่บ้านหนองบัว 

พ้ืนที่กันทรลักษ์ (แปลงนาย กิมฮง บุญมี) 

ปัญหา การแก้ปัญหา 
ปัญหาการปลูกผัก 
              ผักมีการเจริญไม่สม่ าเสมอบางจุดมีการ
เจริญน้อยและพบปัญหารากปมที่เกิดจากไส้เดือน
ฝอยซึ่งทางเกษตรกรคาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียม
ดินปลูก 
ปัญหาด้านแรงงาน 
              เนื่องจากเกษตรกรที่ปฏิบัติงานมีน้อยกว่า
งานที่ท าจึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าและ
ท าให้เกษตรกรปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
 
ปัญหาด้านการตลาด 
              ทางเกษตรมีความกังวลว่าปลกแล้วจะน า
ผลผลิตที่ได้ไปขายที่ไหนจึงท าให้เกษตรกรบางส่วนไม่
กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการ 

1. แนะน าให้เกษตรกรท าการเตรียมดินให้มี
ความเหมาะสมส าหรับเพาะปลูกและให้มี
การน าชีวพันธุ์เข้ามาช่วยในการก าจัด
ไส้เดือนฝอยในดินเพื่อลดปัญหาการเกิดราก
ปมในรากพืช 

2. ต้องมีการจัดให้มีอบรมการปลูกพืชในพ้ืนที่
เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจโดยให้
แปลงมีแปลงสาธิต เป็นแปลงตัวอย่างเพ่ือ
กระตุ้นเกษตรกรโดยรอบมาเข้าร่วมกับ
โครงการและเพ่ือเพ่ิมจ านวนสมาชิกในพ้ืนที่ 

3. เรื่องการตลาดจะมีการหารือกับอาจารย์คณะ
บริหารฯเพื่อจัดการท าแผนการตลาดให้กับ
เกษตรกรอีกที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พ้ืนที่บ้านศรีใครออก  

ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
ปัญหาการปลูกผัก 
             ประสบปัญหาพลาสติกคลุมโรงเรือนฉีก
ขาดส่งผลให้โรงเรือนต้องได้รับการซ่อมแซม 

1. เนื่องจากลมเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ทางอาจารย์ บุญส่งแนะน าให้มี
การใช้พลาสติกเหลือใช้ที่เป็นที่สายน้ าหยด
เพ่ือคลุมพลาสติก  

ปัญหาในด้านการปฏิบัติงาน 
               เนื่องจากทางกลุ่มเกษตรบ้านศรีไคเป็น
พ้ืนที่ที่สามารถทองเห็นและใกล้กับชุมชนท าให้มีผู้พบ
เห็นอยากให้มีการจัดอบรมดูงานที่แปลงท าให้แปลง
บางส่วนไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที 

2. แนะให้มีการจัดการวางแผนการปลูกให้
ชัดเจนและให้ทางกลุ่มเป็นคนจัดสรรเวลาให้
ผู้ที่จะมาเยี่ยมชมหรือร่วมปฏิบัติเข้าชมได้
โดยไม่รบกวนกิจกรรมที่ท าในแปลงจนเกิด
ความเสียหาย 

 

พ้ืนที่แปลงบ้านหนองบัว 

ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
ปัญหาด้านการจัดการดูแล 
                  ในพ้ืนที่แปลงเขตบ้านหนองบัวตั้งอยู่
บนพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวและ
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ท างานอยู่ไกลจากพ้ืนที่
เพาะปลูกส่วนผู้ใหญ่บ้านมีการอบรมต่างพ้ืนที่
บ่อยครั้งท าให้พืชขาดการดูแลท าให้พื้นเจริญไม่เต็มที 

1. ให้มีการจัดการแบ่งหน้าที่กับทางสมาชิก
เพ่ือให้มีการดูแลพื้นที่เพ่ือลดปัญหาพืชขาด
น้ า 

ปัญหาดินเพาะปลูก 
                     พบว่าดินที่ท าการเพาะปลูกมีฐาน
อาหารที่ไม่เพียงพอต่อการปลูกพืช 

2. แนะให้ทางกลุ่มเกษตรกรมีการเตรียมดินให้ดี
ขึ้นโดยใช้ปุ๋ยคอกเพ่ือให้สารอาหารหลักที่พืช
ต้องการพอต่อการเจริญของต้นพืช 

 

 

สรุปโดย นายศุภชัย บุญเฉลียว 

       นักวิชาการ 


