
 
 

สรุปการเข้าพื้นที่ 
โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 

วันที่ 18 มกราคม 2561 
จ านวนผู้ร่วมเข้าพื้นที่ 12 คน 
จุดที่ 1 บ้านไผ่น้อย ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงนายทิตย์ บัวไข 
วัตถุประสงค์ เยี่ยมแปลงเกษตรกรติดตามการปลูกงา ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงจิ้งหรีด 

พืชที่ปลูกได้แก่     งา 1 ไร่ 3 งาน 
ข้าวจ้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวด า 5 ไร่ (ปลูกในฤดูท านาที่ผ่านมา) 
ผักสวนครัว ได้แก่ พริก หอมแดง ถั่วฝักยาว ผักกาดเขียว ผักบุ้ง คะน้า ถั่วลิสง โดยใช้พื้นที่ปลูกผักท้ังหมด
ประมาณ 1 งาน 
เลี้ยงจิ้งหรีด 3 บ่อ ซึ่งไข่จิ้งหรีดที่เลี้ยงในรอบนี้ได้จากนายสมเด็จ เศรษศรี, จากอ าเภออุทุมพรพิสัยและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  
นายทิตย์ บัวไข มีรายได้เฉลี่ยจากการปลูกพืชและเลี้ยงจิ้งหรีดเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000-4,000 บาทต่อรอบการผลิต 
 การปลูกงาของกลุ่มอ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภออุทุมพรพิสัย รวมสมาชิกที่ผ่านการ
อบรมและปลูกจริงได้ 25 คน เนื้อที่ปลูกท้ังหมดประมาณ 37 ไร่ เกษตรกรส่วนมากเริ่มปลูกงาช่วงเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จปัจจัยที่สามารถก าหนดผลผลิตงาของเกษตรกรได้มาจาก 
1.ความมีวินัยของเกษตรกร 
-การก าจัดวัชพืช 
-การเด็ดยอดงาเมื่องาอายุประมาณ 70-80วันหรือเมื่องาเริ่มติดผักพอสมควรแล้วให้เลือกเด็ดยอดส่วนบนของ
งาตามค าแนะน าในการอบรมเพ่ือให้งาที่เหลือในต้นมีฝักท่ีสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูง 
2.สภาพพ้ืนที่ 
-ดิน/การเตรียมดิน 
-น้ า 
3.ปุ๋ย 
4.รูปแบบการปลูก (แบบแถว แบบหว่าน) และระยะปลูกระหว่างแถว x ระหว่างต้น 
ปัญหา การแก้ไข 
1.เกษตรกรยังไม่ม่ันใจในเรื่องการตลาดของงาเพราะ
กังวลหากมีผลผลิตงาออกมามากจากกลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมดท่ีปลูกจะจ าหน่ายให้กับแหล่งไหน 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่านแนะน าให้คณะบริหารฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลักดันให้เกิดตลาดจาก
ผลผลิตและภัณฑ์แปรรูปจากงาให้เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย วนอีกส่วนหนึ่ง
คือศูนย์งาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็รับซื้อผลผลิต



จากเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการปลูกงากับทาง
โครงการฯอีกทาง 

2.ราคาผลผลิตผักที่เกษตรกรปลูกและขายเองใน
ชุมชนจะขายได้ราคาต่ ากว่าผักตามท้องตลาด
เนื่องจากความสม่ าเสมอในการผลิตและความ
หลากหลายของผักยังไม่เท่าตามท้องตลาด 

เกษตรกรควรปลูกผักให้หลากหลายชนิดขึ้นและผลิต
ขายให้มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3.โรงเรือนที่พังจากลมพายุและโครงสร้างที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ แนะน าขนาดโรงเรือนที่
เหมาะสมคือกว้าง 3 เมตร ยาว10-20 เมตรแล้วแต่
พ้ืนที่และใช้วัสดุโครงสร้างโรงเรือนที่แข็งแรงเช่น เสา
ปูน ไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่สามารถต้านแรงลมได้ 

4.ความสม่ าเสมอในการงอกของงา ได้แนะน าการถอนแยกตั้งแต่ช่วงที่เหมาะสมต่อการ
ถอนแยกประมาณ 2อาทิตย์หลังงอก 
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่านแนะน าให้เกษตรกรค านึงถึง
ต้นทุนเมล็ดพันธุ์หากมีการโรยเมล็ดถี่เกินไปจะท าให้
ต้นทุนเมล็ดพันธุ์สูงขึ้น 

 
 
จุดที่ 2 บ้านแสง ต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงนายสมเด็จ เศรษศรี 
วัตถุประสงค์ เยี่ยมแปลงเกษตรกรติดตามการปลูกงา เลี้ยงจิ้งหรีดและติดตามปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าใน
การปลูกพืช 
กิจกรรมหลักที่เกษตรกรกลุ่ม อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมในโครงการฯ คือปลูกงา เลี้ยงจิ้งหรีด นอกจากนั้นยัง
เลี้ยงสัตว์ เช่นเป็ด ไก่ วัว ควาย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกงาในอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมีทั้งหมด 14 ราย รวมเนื้อที่
ปลูกงาทั้งหมดประมาณ 17-18 ไร่และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการปลูกงา
มาทุกคนได้มาปลูกจริงแต่ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการดูแลจึงอาศัยการปลูกงาในครั้งแรกเป็นการเรียนรู้
จริงควบคู่ไป 
ปัญหา การแก้ไข 
๑.ไม่มีแหล่งน้ าในการเกษตรต้องอาศัยฤดูฝนอย่าง
เดียว 

 

๒.ไม่มีแหล่งน้ าส ารองหรือบางพ้ืนที่มีแหล่งน้ าแต่
ปริมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะมาปลูกพืช 

 

๓.แหล่งน้ าที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ไกลจาก
พ้ืนที่ 2-3 กิโลเมตรและไม่มีท่อส่งน้ ามาถึงแปลง
เกษตรกรและมีโครงการน้ าของหน่วยงานท้องถิ่นที่สูบ

 



น้ าขึ้นมาผ่านท่อส่งน้ าให้แปลงเกษตรโดยคิดค่าน้ า
ชั่วโมงละ 90 บาทแต่ปริมาณน้ าและค่าใช้จ่ายไม่
คุ้มค่าและไม่เพียงพอ 
๔.ปัญหาเรื่องงา 
-หนอนห่อใบงา 
-การงอกที่ไม่สม่ าเสมอ 
-ระยะห่างระหว่างแถวที่ห่างเกินที่แนะน าในการปลูก
คือ 50 เซนติเมตร 

-การป้องกันหนอนห่อใบงาคือใช้ฝักคูณสุกทุบผสมน้ า
ฉีดพ่นในแปลงการเพ่ือก าจัดหนอน 
-ความงอกที่ไม่สม่ าเสมออาจขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และ
การโรยหรือหว่านเมล็ดของเกษตรกรที่ไม่ส่ าเสมอ 
-ระยะที่เหมาะสมระหว่างแถวของงาคือ 50 
เซนติเมตร 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากปัญหาข้อ๑-๓ แนวทางการแก้ไขที่ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่านแนะน าคือเรื่องน้ าที่ไม่เพียงพอและไม่มีแหล่ง
น้ าในการเกษตรถ้าหากจะรอหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลืออาจใช้เวลาในการด าเนินการนานพอสมควรและ
อาจไม่ทันการณ์หากเกษตรกรต้องการใช้จึงอยากให้เกษตรกรเปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์แทนเช่น จิ้งหรีด เป็ด ไก่ วัว 
ที่ใช้น้ าไม่มากเท่าปลูกพืชและเกิดรายได้กับเกษตรกรได้ไวและคุ้มค่าต่อการใช้น้ าที่มีอยู่ 
 
จุดที่๓ บ้านหนองบัว ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แปลงนายณธีร์ สมวัน 
วัตถุประสงค์ ติดตามการปลูกผักในโรงเรือน 
กิจกรรมที่ท าอยู่ในปัจจุบันได้แก่ 
หอมแดง ๑ แปลง 
ผักกาดหอม ๑ แปลง 
คื่นช่าย ๒ แปลง (๑ โรงเรือน) 
ผักชีลาว/คะน้า ๑ แปลง 
และได้เตรียมแปลงส าหรับปลูกพืชนอกโรงเรือนพร้อมวางระบบน้ าแบบสปริงเกอร์ไว้สมบูรณ์เกือบ 70% จะ
เริ่มวางแผนปลูกภายในอาทิตย์หน้าโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการฯมาประจ าในพ้ืนที่เพ่ือติดตามและให้
ค าแนะน าสมาชิกกลุ่มได้แก่นางสาวกฤษณา สมตา ผู้ช่วยนักวิจัยในส่วนของกลุ่มเกษตรกรมีตัวแทนกลุ่มที่จะ
ท าหน้าที่ดูแลแปลงเป็นหลักคือนางวลัยพร ใจจริง (แม่หน่อย)  ซึ่งผักทีก่ลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัวสามารถ
ปลูกได้ดีและมีตลาดส่งขายได้ตลอด รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ แนะน าปลูกผักบุ้งและหอมแดงโดยจะผลิตผักบุ้ง
เป็นพืชหลักเพ่ือส่งขายได้ทุกวัน 
ปัญหา การแก้ไข 
แรงงานคนในการดูแลผักทั้งในโรงเรือนและนอก
โรงเรือนที่จะเป็นแรงหลักเพ่ือให้กลุ่มเกิดความส าเร็จ 

ให้เจ้าหน้าที่จากโครงการลงมาประจ าพ้ืนที่ในระแรก
แรกและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรที่อาสาดูแลแปลง
เป็นประจ า 



 
 

สรุปการเข้าพื้นที่ 
โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 

วันที่ 19 มกราคม 2561 
จ านวนผู้ร่วมเข้าพื้นที่ 12 คน 
วัตถุประสงค์ ติดตามการปลูกผักในโรงเรือนและนอกโรงเรือนของเกษตรกร 
กิจกรรมที่กลุ่มเกษตรกรท าอยู่ในปัจจุบันคือปลูกพืชเป็นหลักได้แก่ สลัดเรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค เรดคอส กรีนคอสซึ่ง
ปลูกบนโต๊ะในโรงเรือนและคะน้าซึ่งปลูกในโรงเรือนบนดิน พืชที่ปลูกนอกโรงเรือนได้แก่ แมงลัก คะน้า พริก 
สลัด (เรดคอส เรดโอ๊ค) มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และปลูกข้าวโพด ตะไคร้ กล้วยไว้รอบๆแนวรั้วเพ่ือท าเป็น
กันชน กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ได้แก่วัว เพื่อเอามูลมาท าปุ๋ยหมัก เลี้ยงไก่เพ่ือขายไข่ 
รายได้หลักของกลุ่มคือการขายผัก ตลาดที่ขายคือในชุมชน ตลาดสีเขียวม.อุบลฯและตึกอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งรานได้เฉลี่ยอยู่ที่อาทิตย์ละ 1,000-2,000 บาท 
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกร 
อยากให้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีน าผักบางส่วนจากกลุ่มที่ผลิตได้ขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าในโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มอีกช่องทางผลพลอยได้คือ
บุคลากร นักศึกษาได้บริโภคผักท่ีมีความปลอดภัยจากสารเคมี อีกเรื่องคือทางกลุ่มอยากให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีออกตรารับรองผักปลอดภัยให้กับทางกลุ่มเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันในการบริโภคให้กับผู้ซื้อ 
ข้อเสนอแนะจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแนะน าให้มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดเพื่อ
เพ่ิมช่องการในการเลือกซ้ือของผู้บริโภคและน าเข้าไปขายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและให้อาจารย์จาก
คณะบริหาร ดร.สุมาลี เงยวิจิตร หาวิธีประชาสัมพันธ์การตลาดให้กับทางกลุ่ม 
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่านแนะน าให้ปลูกพืชเสริมในโรงเรือนเพ่ือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เช่นแคนตาลูปหรือท า
โรงเพาะเห็ด เลี้ยงจิ้งหรีด เพ่ือให้เกิดรายได้เสริมหลายทาง และเสนอให้ดร.สุมาลี เงยวิจิตร จัดหานักศึกามาท า
สื่อโซเชียลกิจกรรมที่กลุ่มมีเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบว่ามีกลุ่มและสินค้าอะไรบ้างที่กลุ่มผลิต
ขาย  
 


