
 

สรุปการเข้าพืน้ท่ี “โครงการการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก”  

 

วันที่ พืน้ที่ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ปัญหาจาก
ข้อมูลครัง้ที่
ผ่านมา 

การแก้ไข ปัญหาปัจจุบนั แนวทางการ
แก้ไข 

ผลผลิต
รอบที่แล้ว 

ผลผลิต
ปัจจุบัน 

รายได้ที่เกิด หมายเหตุ 

9 ม.ค. 61 บ.ศรีไคออก 
ต.เมืองศรีไค 

อ.วารินช าราบ 

จงัหวดั
อบุลราชธาน ี

นายสามคัคี 
นิคมรักษ์และ
นายสวุรรณ 
สทิธ์ิธงั 
 

-ปริมาณน า้ไม่
เพียงพอตอ่
การเพาะปลกู 

-วสัดปุลกูไม่
เพียงพอ 

-เวลาของ
สมาชิกในการ
ท ากิจกรรมไม่
ตรงกนั 

-โรคและแมลง
พวกเพลีย้/
หนอน 
 

-เร่ืองน า้ 

 รศ.ดร.บญุสง่
แนะน าให้หาแหลง่
กกัเก็บน า้ประมาณ 
20000 ลติรเพื่อให้
เพียงพอตอ่กิจกรรม
ในพืน้ท่ี 

-แนะน าให้หาเคร่ือง
บดยอ่ยเพื่อการยอ่ย
สลายที่เร็วขึน้ 

-สมาชิกตกลงท า
ความเข้าใจและจะมี
ดร.สมุาล ีเงยวิจิตร
จะเข้าให้ค าแนะน า 

-ใช้เชือ้บีทีในการ
ปอ้งกนัก าจดัหนอน 

-น า้ไมเ่พียงพอ 

-โรค/แมลง 
-อาจมีการขดุ
เจาะน า้เพิม่
และหาที่กกั
เก็บน า้ 

-ฉีดพ้นน า้
หมกัและเชือ้
บีทีเพื่อ
ปอ้งกนัก าจดั  

ผกับุ้ง 
กวางตุ้ง 
คะน้า หอม 
ผกัชี สลดั 

มะเขือเทศ 

พริก ผกับุ้ง 
มะเขือลาย 
โหระพา 
แมงลกั 

ผกัชี หอม 

สลดั 

 (กรีนคอส 

เรอคอส เรด
โอ๊ค กรีนโอ๊ค) 
คะน้า 

2500/เดือน  



 

 

วันที่ พืน้ที่ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ปัญหาจาก
ข้อมูลครัง้ที่
ผ่านมา 

การแก้ไข ปัญหา
ปัจจุบัน 

แนวทางการ
แก้ไข 

ผลผลิตรอบ
ที่แล้ว 

ผลผลิต
ปัจจุบัน 

รายได้ที่เกิด หมายเหตุ 

9 ม.ค. 61 บ.ทุง่ใหญ่ 

ต.ทุง่ใหญ่ 

อ.กนัทรลกัษ์ 

จ.ศรีสะเกษ 

นายกิมฮง  
บญุมี 

พบเชือ้ราใน
หอมสาเหตุ
จากแมลง/พบ
เพลีย้ออ่นใน
ผกักาดเขียว/

ด้วงหมดัผกั 

ฉีดพ้นน า้หมกั
สะเดา 

เพลีย้ในแคน
ตาลปู 

ให้ฉีดน า้หมกั
ก่อนใน
เบือ้งต้นและ
จะน าเร่ืองมา
ปรึกษากบั
อาจารย์ยวุดี
คณะเกษตรฯ 

ผกับุ้ง กวางตุ้ง 
ผกักาดเขียว 
ผกัชี หอม 

ยงัไมป่ลกู 2000/รอบการ
ผลติ 

 



วันที่ พืน้ที่ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ปัญหาจาก
ข้อมูลครัง้ที่
ผ่านมา 

การแก้ไข ปัญหา
ปัจจุบัน 

แนวทางการ
แก้ไข 

ผลผลิตรอบ
ที่แล้ว 

ผลผลิต
ปัจจุบัน 

รายได้ที่เกิด หมายเหตุ 

9 ม.ค. 61 บ.ตราง 
ต.ดองก าเม็ด 

อ.ขขุนัธ์ 

จ.ศรีสะเกษ 

นายสทุศัน์ 
จนัทรสขุ 

เพลีย้ออ่น
ระบาดในถัว่
เลก็น้อย 

เนื่องจากไม่
ระบาดมากถงึ
ขัน้ท าให้ผล
ผลติเสยีหาย
จึงไมไ่ด้ฉีดพ้น
น า้หมกัแต่
อยา่งใด 

ไมม่ี - ผกับุ้ง  พริก  
ผกัชี  
เมลอ่น 

มะเขือเทศ 

กระเทียม 

หอม 

ผกับุ้ง กวางตุ้ง 
พริก  ผกัชี
ถัว่ฝักยาว  
คะน้า  
มะเขือเทศ 

กระเทียม 

หอม 

2000/รอบการ
ผลติ 

 

 

 



วันที่ พืน้ที่ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ปัญหาจาก
ข้อมูลครัง้ที่
ผ่านมา 

การแก้ไข ปัญหา
ปัจจุบัน 

แนวทางการ
แก้ไข 

ผลผลิตรอบ
ที่แล้ว 

ผลผลิต
ปัจจุบัน 

รายได้ที่เกิด หมายเหตุ 

9 ม.ค. 61 บ.ไผน้่อย 

ต.เมืองจนัทร์ 
อ.เมืองจนัทร์ 
จ.ศรีสะเกษ 

นายทิศ บวัไข 

 

เสีย้นดินในถัว่
ลสิง 

รอบที่ผา่นมา
ไมไ่ด้รีบการ
แก้ไข 

-การตลาด 

ของงาเมื่อม ี

สมาชิกปลกู
เพิ่มขึน้กลวั
ผลผลติไมม่ีที่
ขาย 

-หนอนหอ่ใบ
งา 

-เสีย้นดินใน
ถัว่ลสิง 

- เร่ือง
การตลาดทาง
โครงการจะมา
คยุกบัศนูย์งาฯ 
ม.อบุลและรศ.
ดร.อริยาภรณ์
พงษ์รัตน์ -การ
ปอ้งกนัและไล่
หนอนหอ่ใบใช้
ฝักต้นคณูสกุ
ทบุผสมกบัน า้
ฉีดพ้น 
-เร่ืองเสีย้นดิน 
จะน าเร่ืองมา
ปรึกษากบั
อาจารย์ยวุดี
คณะเกษตรฯ 

ผกับุ้ง กวางตุ้ง 
ผกักาดเขียว 
ผกัชี หอม 

กวางตุ้ง 
หอม 

ถัว่ฝักยาว 

คะน้า 

กระเทียม 

ผกับุ้ง 
ผกัชี 

ผกักาดเขียว 

พริก 

มะเขือเทศ 

2000/รอบการ
ผลติ 

 

 



วันที่ พืน้ที่ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ปัญหาจาก
ข้อมูลครัง้ที่
ผ่านมา 

การแก้ไข ปัญหา
ปัจจุบัน 

แนวทางการ
แก้ไข 

ผลผลิตรอบ
ที่แล้ว 

ผลผลิต
ปัจจุบัน 

รายได้ที่เกิด หมายเหตุ 

9 ม.ค. 61 บ.แสง 
ต.อีเซ 

อ.โพธ์ิศรี
สวุรรณ 

จ.ศรีสะเกษ 

นายสมเด็จ 
เศษศรี 
 

น า้ไมม่ีในการ
เพาะปลกู 

อาศยัน า้ฝน
และจากบอ่
เก็บน า้ทีม่ีอยู ่

น า้ไมเ่พียงพอ
ในการ
เพาะปลกู 

ในเบือ้งต้น
ทางม.อบุลฯ
ได้ประสาน
กรมทรัพยากร
น า้บาดาลเขต
11 เพื่อ
ช่วยเหลอืการ
ขดุเจาะน า้เพื่อ
การเกษตร
ให้กบั
เกษตรกร 

ไมไ่ด้ปลกู งาด า ยงัไมม่ีรายได้
จากสว่นการ
ปลกูพืช 

 

 

 


