
 
สรุปการลงพื้นที่ 

โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
จ านวนผู้ลงพื้นที่ 4 คน ดังนี้ 

1. นายสุภวัฒน์ โสวรรณี ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวกฤษณา สมตา ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 
3. นางสาววนิสา ตุมพิทักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการ 
4. นายศุภชัย บุญเฉลียว ต าแหน่ง นักวิชาการ 

 
รายช่ือเกษตรกรที่ร่วมกิจกรรม 

1.นายทิศ บัวไข 
2.นางรุจิรา อนุกูลสวัส 
3.นายสุภาพ บัวไข 
4.นายสาย บัวไข 
5.นายประพัด เมืองจันทร์ 
6.นางสา ศรีสุข 
7.นายสาลี ภูมิสัตย์ 
8.นางเสมอจันทร์ เมืองจันทร์ 
9.นายจันทร์ เมืองจันทร์ 
10.นายสมเด็จ  เศษศรี  
11.นางอุไร แก้ววงษ์ 
12.นางทองศรี ยงทองหลาง 
13.นางนิด เศษศรี 
14.นายบุญยืน ภักดี   
15.นางสมบัติ แสงวงศ์ 
16.นางประกอบ แดนนอก  
17.นางยานี เทพศิริ 
18.นางล าดวน โสดา 
19.นายสมพงษ์ ชินศรี 
20.นายนัน สอนศักดิ์ 
21 นายบุญชู ศรีดี 

 
 
 
 
 
 



จุดที่ 1 บ้านไผ่น้อย ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
จากการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกงาหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว วันที่ 17 กันยายน 2561 
ณ บ้านไผ่น้อย ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ ร่วมอบรม จ านวน 54 คน โดยมี  
รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น บ้านไผ่น้อย ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งมนีายทิศ บัวไข เป็นหัวหน้ากลุ่ม 
วัตถุประสงค์ : ติดตามการปลูกงาของกลุ่มเกษตรกร 

ชื่อ – สกุล พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

วันที่ปลูก เมล็ดพันธุ์
ที่ใช้(กก.) 

รูปแบบการ
ปลูก 

ระยะห่าง
ระหว่างแถว

(ซม.) 

เปอร์เซ็นต์
ความงอก/
พื้นที่(%) 

1.นายทิศ บัวไข 1.5 5 ธ.ค. 60 1.3 โรยเป็นแถว 70-80 50-60 
2.นางรุจิรา อนุกูลสวัส 1 6 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 80 30-40 
3.นายสุภาพ บัวไข 2 11 ธ.ค. 60 2 โรยเป็นแถว 80 0-10 
4.นายสาย บัวไข 1.5 9 ธ.ค. 60 1.5 โรยเป็นแถว 60-80 40-50 
5.นายประพัด เมืองจันทร์ 1 9-10 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 80 40-50 
6.นางสา ศรีสุข    เตรียมแปลง

แต่ยังไม่ปลูก 
คาดจะปลูกใน
อาทิตย์หน้า 

  

7.นายสาลี ภูมิสัตย์ 2 10-12 ธ.ค. 60 1 หยอดเป็น
หลุม 

50 40-50 

8.นางเสมอจันทร์ เมืองจันทร์ 1 10-11 ธ.ค. 60 1 หว่านคละกับ
ถั่วพร้า 

- 20-30 

9.นายจันทร์ เมืองจันทร์ 1 11-12  ธ.ค. 60 14 โรยเป็นแถว
คละกับถั่วพุ่ม 

- 10-20 

 
ปัญหาที่พบ บ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 

ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
ระยะห่างระหว่างแถวที่ปลูกงาห่างเกิน 50 ซม. ซึ่ง
เป็นระยะที่แนะน า ท าให้เป็นการเปลืองพ้ืนที่เสียไป
โดยไม่เกิดประโยชน์ 
 

อธิบายให้ตัวเกษตรกรเข้าใจและรับทราบเพ่ือแก้ไขในฤดูกาล
ต่อไป และแนะน าสมาชิกกลุ่มที่ยังไม่ปลูกได้อย่างถูกวิธี แนะน า
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 

ปริมาณต้นกล้าในแต่ละแถว/แต่ละหลุมที่มากเกินไป
ซึ่งจะท าให้พืชไม่เจริญเติบโต 

แนะน าให้เกษตรกรถอนแยกต้นกล้าออกเพ่ือไม่ให้ถี่เกินไปให้เว้น
ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10-20 ซม. แนะน าเมื่อวันที่ 22 
ธ.ค. 60 

การปลูกงาแซมกับพืชอื่นที่อาจจะมีผลต่อการจัดการ
แปลงเนื่องจากช่วงการเจริญเติบโตที่ต่างกัน 

แนะน าให้เกษตรกรจัดการเรื่องระยะห่างระหว่างพืชการใส่ปุ๋ยให้
น้ าในบางระยะ 

จุดที่ 2 บ.แสง ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ   
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  มีสมาชิกที่ปลูกในกลุ่มนี้ 12 คน ลงพ้ืนที่ติดตามจริงทั้ง 12 คน ดังนี้  



หัวหน้ากลุ่มเขตอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ คือ นายสมเด็จ เศษศรี 
วัตถุประสงค์ : ติดตามการปลูกงาของกลุ่มเกษตรกร 

ชื่อ – สกุล พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

วันที่ปลูก เมล็ดพันธุ์
ที่ใช้(กก.) 

รูปแบบการ
ปลูก 

ระยะห่าง
ระหว่างแถว

(ซม.) 

เปอร์เซ็นต์
ความงอก/
พื้นที่(%) 

1.นายสมเด็จ  เศษศรี  3 7และ13 ธ.ค. 
60 

1.5 โรยเป็นแถว 60-70 50-60 

2.นางอุไร แก้ววงษ์ 2 8-9 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 70-80 20-30 
3.นางทองศรี ยงทองหลาง 1.5 8-9 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 50 20-30 
4.นางนิด เศษศรี 6-7 8-9 ธ.ค. 60 1.5 โรยเป็นแถว 

ปลูกแซมกับ
ถั่วพุ่ม 

60-80 0-10 

ปัญหาที่พบ บ.แสง ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
ปัญหา การแก้ไขปัญหา 

ระยะห่างระหว่างแถวที่ปลูกงาห่างเกิน 50 ซม. ซึ่งเป็นระยะที่
แนะน า ท าให้เป็นการเปลืองพ้ืนที่เสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์ 
 

อธิบายให้ตัวเกษตรกรเข้าใจและรับทราบเพ่ือแก้ไขใน
ฤดูกาลต่อไป และแนะน าสมาชิกกลุ่มที่ยังไม่ปลูกได้อย่างถูก
วิธ ีแนะน าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 

ปริมาณต้นกล้าในแต่ละแถว/แต่ละหลุมที่มากเกินไปซึ่งจะท า
ให้พืชไม่เจริญเติบโต 

แนะน าให้เกษตรกรถอนแยกต้นกล้าออกเพ่ือไม่ให้ถี่เกินไป
ให้เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10-20 ซม. แนะน า
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 

การปลูกงาแซมกับพืชอื่นที่อาจจะมีผลต่อการจัดการแปลง
เนื่องจากช่วงการเจริญเติบโตที่ต่างกัน 

แนะน าให้เกษตรกรจัดการเรื่องระยะห่างระหว่างพืชการใส่
ปุ๋ยให้น้ าในบางระยะ 

 
จุดที่ 3 บ.อีเซ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
วัตถุประสงค์ : ติดตามการปลูกงาของกลุ่มเกษตรกร 

ชื่อ – สกุล พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

วันที่ปลูก เมล็ดพันธุ์
ที่ใช้(กก.) 

รูปแบบการ
ปลูก 

ระยะห่าง
ระหว่างแถว

(ซม.) 

เปอร์เซ็นต์
ความงอก/
พื้นที่(%) 

1.นายบุญยืน ภักดี   1.5 8 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 50 40-50 
2.นางสมบัติ แสงวงศ์ 1.5 8-9 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 70-80 30-40 
 

ปัญหาที่พบ บ.อีเซ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
ปัญหา การแก้ไขปัญหา 

ระยะห่างระหว่างแถวที่ปลูกงาห่างเกิน 50 ซม. ซึ่งเป็น
ระยะที่แนะน า ท าให้เป็นการเปลืองพ้ืนที่เสียไปโดยไม่เกิด
ประโยชน์ 
 

อธิบายให้ตัวเกษตรกรเข้าใจและรับทราบเพ่ือแก้ไขใน
ฤดูกาลต่อไป และแนะน าสมาชิกกลุ่มที่ยังไม่ปลูกได้อย่างถูก
วิธ ีแนะน าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 

ปริมาณต้นกล้าในแต่ละแถว/แต่ละหลุมที่มากเกินไปซึ่ง แนะน าให้เกษตรกรถอนแยกต้นกล้าออกเพ่ือไม่ให้ถี่เกินไป



จะท าให้พืชไม่เจริญเติบโต ให้เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10-20 ซม. แนะน า
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 

 
จุดที่ 4 บ.แปะ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ   
วัตถุประสงค์ : ติดตามการปลูกงาของกลุ่มเกษตรกร 

ชื่อ – สกุล พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

วันที่ปลูก เมล็ดพันธุ์
ที่ใช้(กก.) 

รูปแบบการ
ปลูก 

ระยะห่าง
ระหว่างแถว

(ซม.) 

เปอร์เซ็นต์
ความงอก/
พื้นที่(%) 

1.นางประกอบ แดนนอก  1 9-10 ธ.ค. 60 0.5 หยอดเป็น
หลุม 

- 10-20 

2.นางยานี เทพศิริ 1.5 9-10 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 70 40-50 
3.นางล าดวน โสดา 2 8-9 ธ.ค. 60 1 แบบหว่าน 1 

ไร่ เป็นแถว 1 
ไร่ 

50 0-10 

4.นายสมพงษ์ ชินศรี 1 8-9 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 50 40-50 
5.นายนัน สอนศักดิ์ 1 7 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 60-70 20 
6 นายบุญชู ศรีดี 2.5 7 ธ.ค. 60 1 โรยเป็นแถว 70 20-30 
 
 

ปัญหาที่พบ บ.แปะ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
ระยะห่างระหว่างแถวที่ปลูกงาห่างเกิน 50 ซม. ซึ่งเป็น
ระยะที่แนะน า ท าให้เป็นการเปลืองพ้ืนที่เสียไปโดยไม่เกิด
ประโยชน์ 
 

อธิบายให้ตัวเกษตรกรเข้าใจและรับทราบเพ่ือแก้ไขใน
ฤดูกาลต่อไป และแนะน าสมาชิกกลุ่มที่ยังไม่ปลูกได้อย่างถูก
วิธ ีแนะน าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 

ปริมาณต้นกล้าในแต่ละแถว/แต่ละหลุมที่มากเกินไปซึ่ง
จะท าให้พืชไม่เจริญเติบโต 

แนะน าให้เกษตรกรถอนแยกต้นกล้าออกเพ่ือไม่ให้ถี่เกินไป
ให้เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10-20 ซม. แนะน า
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 

มีวัชพืชงอกในแปลงปลูกงา แนะน าให้เกษตรกรเร่งก าจัดวัชพืชออกจากงาที่ก าลังงอก
เพราะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของงา 

 
 

 
ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 



  

 
 

 
รายงานการเข้าพื้นที่เพื่อติดตามการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 
จุดที่ 1 นายทิศ บัวไข ณ บ้านไผ่น้อย ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 มีการพักบ่อมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2560 เนื่องจากบ่อมีความชื้นจากฤดูฝน 
 เริ่มเลี้ยงรอบแรกหลังจาการพักพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จ านวน 1 บ่อขนาด 1.2 เมตร * 4.5 เมตร ใช้ไข่

จิ้งหรีด จ านวน 12 ขัน 
 ปัจจุบันจิ้งหรีดอายุได้ 18 วัน คาดการว่าจะสามารถเก็บไข่ขยายพันธุ์ต่อได้ ในวันที่ 15 มกราคม 2561 
 รอบหน้าจะขยายเลี้ยงเพ่ิมเป็นจ านวน 3 บ่อ 

ปัญหาที่พบ 

 จิ้งหรีดโตช้าเนื่องจากอุณหภูมิลดลงในช่วงฤดูหนาว 
วิธีแก้ไขปัญหา 

 เปิดไฟให้แสงสว่างและเพ่ิมอุณหภูมิให้กับบ่อจิ้งหรีด 
จุดที่ 2  นายสมเด็จ เศรษศรี บ้านแสง ต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 จิ้งหรีดเริ่มฟักออกจากไข่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  
 รอบนี้เลี้ยง 3 บ่อ ขนาด 1.2 เมตร * 4 เมตร จ านวน 1 บ่อ และขนาด 1.5 * 3 เมตร จ านวน 2 บ่อ ใช้ไข่จิ้งหรีด

จ านวน บ่อละ 6 ขัน (ถังสีตัดสูง 5 เซนติเมตร) 
 รอบก่อนนี้  พ้ืนที่  5 บ่อ ขนาด 1.2 เมตร * 4 เมตร จ านวน 1 บ่อ และขนาด 1.5 * 3 เมตร จ านวน  

4 บ่อ  
o ผลผลิตที่ได้จ านวน 130 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 150 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 19,500.- บาท  



o ต้นทุนอาหารจิ้งหรีด 13 กระสอบ กระสอบละ 30 กิโลกรัม กระสอบละ 430. - บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,590 บาท  

o คิดเป็นรายได้หักรายจ่าย ก าไรสุทธิ 13,910.- บาท  
o ได้มูลจิ้งหรีด จ านวน 10 กระสอบ 

ปัญหาที่พบ 

 จิ้งหรีดไมฟั่กเนื่องจากอากาศที่เย็นจนเกินไป จ านวน 2 บ่อ และขนาด 1.5 * 3 เมตร 
 เนื่องจากมีการดูแลหลายคน การท างานจึงมีแตกต่างกัน ในรายละเอียดของงาน บางคนที่มีความเอาใจใส่น้อย 

มักง่าย จึงท าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตบ้าง 
 ถาดไข่มีความชื้นสะสม จากการให้น้ าจิ้งหรีดปริมาณมากเกินไป จนล้นภาชนะ 
 มีมดรอบๆ บ่อ และเข้าบ่อจิ้งหรีดบ้างเล็กน้อย แต่ไม่รุนแรง 
 จิ้งหรีดโตช้าเนื่องจากอุณหภูมิลดลงในช่วงฤดูหนาว 

 
วิธีแก้ปัญหา 

 ขอแลกเปลี่ยนไข่จิ้งหรีดกับสมาชิกที่ก าลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือทดแทนจิ้งหรีดบ่อที่ไม่ฟักออกจากไข่ จ านวน 
2 บ่อ 

 สอนทักษะการดูแลจิ้งหรีดที่ถูกต้อง และหมั่นรักษาความสะอาด 
 ท าให้เห็นความแตกต่างของของผลผลิตที่ได้จากการดูแลอย่างดี กับการดูแลที่ไม่ดี ว่าผลผลิตที่ได้ แตกต่างกัน 

20-30 กิโลกรัม ท าให้สูญเสียรายได้ประมาณ 3,000 - 4,500 บาท/รอบ 
 ใช้ช็อคกันมดมาขีดรอบๆ บ่อ เป็นประจ า และหมั่นดูแลรักษาความสะอาด 

น าผ้าใบมาขึงรอบๆ บ่อเพ่ือกันลม และช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ่อจิ้งหรีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 



  
 

 
 

 


