
สรุปการเข้าพื้นที่โครงการ การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
 ณ บ้านกาจับ ต าบลกดุยาลวน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน ี

....................................................... 
รายงานการเข้าพื้นที่เพื่อส ารวจพื้นที่ส าหรับเข้าร่วมโครงการเพาะปลูกผัก ณ บ้านกาจับ ต าบลกุดยาลวน อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้เข้าพื้นที ่7 คน คือ  

1. รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ต าแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 
2. นายสุภวัฒน์ โสวรรณี ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 
4. นางสาวกฤษณา สมตา ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 
5. นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. นางสาววนิสา ตุมพิทักษ์ ต าแหน่ง นักวชิาการ 
7. นางศุภชัย บุญเฉลียว ต าแหน่ง นักวิชาการ 

 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ โดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ ์

- การท างานกันแบบระบบกลุ่ม คล้ายกับกลุ่มคุณปิยทัศน์ ทัศนิยม ที่อ าเภอส าโรง 
- การปลูกผักในระบบอินทรีย์ ในโรงเรือนและนอกโรงเรือน โดยวางแผนการปลูกของสมาชิกทุกคน

ร่วมกัน 
- ตลาดในระยะเริ่มต้น คือตลาดชุมชน และน าไปสู่เป้าหมายตลาดโรงพยาบาลอ าเภอตระการ

พืชผล ระยะทางห่างจากศูนย์ ประมาณ 14 กิโลเมตร และโรงพยาบาลอ าเภอกุดข้าวปุ้น  
ระยะทางห่างจากศูนย์ ประมาณ 10 กิโลเมตร 

- มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 8 ราย/ครัวเรือน 
กิจกรรมที่ 2 การส ารวจแปลงเกษตรกร จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ – สุกล ระยะทางห่างจากศูนย์ พื้นที่สามารถเข้าร่วม

โครงการได ้
แหล่งน้ า 

1. นางสาวรินนภา ลานนท์ ที่ตั้งศูนย์ 50*50 เมตร บาดาล และสระน้ า 
2. นางบุญมี โคตรกว้าง  700 เมตร 25*10 เมตร บาดาล และสระน้ า 
3. นางค าศรี โคตรกว้าง  800 เมตร 10*8 เมตร บาดาล และสระน้ า 

4. นางค าดี โคตรกว้าง  850 เมตร 10*8 เมตร บาดาล และสระน้ า 

5. นางกันหา โคตรกว้าง  10 เมตร 20*25 เมตร บาดาล และสระน้ า 

6. นายวิชัย สีรับสี  400 เมตร 10*5 เมตร บาดาล และสระน้ า 

7. นางวันดี มูลเพชร  450 เมตร 25*8 เมตร บาดาล และสระน้ า 

8. นางสาวพร แพงรูป  600 เมตร 10*10 เมตร บาดาล และสระน้ า 
 
 



1. นางสาวรินนภา ลานนท์ ที่ตั้งศูนย์ ในเบื้องต้นจะสร้างโรงเรือนปลูกผัก จ านวน 3 โรงเรือน  
ขนาด 3.2*20 เมตร (พ้ืนที่สามารถสร้างได้ประมาณ 5-10 โรงเรือน) (ขนาดพื้นที่ 50*50 เมตร ) 

2. นางบุญมี โคตรกว้าง พ้ืนที่อยู่ห่างจากที่ตั้งศูนย์ประมาณ 700 เมตร สามารถสร้างได้ จ านวน 2 - 3 
โรงเรือน ขนาด 3.2*20 เมตร (ขนาดพ้ืนที่ 25*10 เมตร )มีแหล่งน้ าบาดาลและน้ าสระ 

3. นางค าศรี โคตรกว้าง พ้ืนที่อยู่ห่างจากที่ตั้งศูนย์ประมาณ 800 เมตร สามารถสร้างได้ จ านวน 2 
โรงเรือน ขนาด 3.2*10 เมตร (ขนาดพ้ืนที่ 10*8 เมตร )มีแหล่งน้ าบาดาลและน้ าสระ 

4. นางค าดี โคตรกว้าง พ้ืนที่อยู่ห่างจากที่ตั้งศูนย์ประมาณ 850 เมตร สามารถสร้างได้ จ านวน 2 - 3 
โรงเรือน ขนาด 3.2*10 เมตร(ขนาดพื้นที่ 10*8 เมตร ) มีแหล่งน้ าบาดาลและน้ าสระ 

5. นางกันหา โคตรกว้าง พ้ืนที่อยู่ห่างจากที่ตั้งศูนย์ประมาณ 10 เมตร สามารถสร้างได้ จ านวน 4
โรงเรือน ขนาด 3.2*20 เมตร (ขนาดพ้ืนที่ 20*25 เมตร ) มีแหล่งน้ าบาดาลและน้ าสระ 

6. นายวิชัย สีรับสี พ้ืนที่อยู่ห่างจากที่ตั้งศูนย์ประมาณ 400 เมตร สามารถสร้างได้ จ านวน 1 โรงเรือน 
ขนาด 3.2*10 เมตร (ขนาดพ้ืนที่ 10*5 เมตร ) มีแหล่งน้ าบาดาลและน้ าสระ 

7. นางวันดี มูลเพชร พ้ืนที่อยู่ห่างจากท่ีตั้งศูนย์ประมาณ 450 เมตร สามารถสร้างได้ จ านวน 2  โรงเรือน 
ขนาด 3.2*20 เมตร (ขนาดพ้ืนที่ 25*8 เมตร ) มีแหล่งน้ าบาดาลและน้ าสระ 

8. นางสาวพร แพงรูป พ้ืนที่อยู่ห่างจากที่ตั้งศูนย์ประมาณ 600 เมตร สามารถสร้างได้ จ านวน 2  
โรงเรือน ขนาด 3.2*20 เมตร(ขนาดพื้นที่ 10*10 เมตร ) มีแหล่งน้ าบาดาลและน้ าสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดบันทึกรายงาน 
         นางสาวกฤษณา สมตา 
      ผูช้่วยนักวิจัย 
 ลงวันที่ 11 พ.ค. 61 

 
 



เกษตรกรในพ้ืนท่ีตระการ 

 

รายชื่อเกษตรกรกลุม่ตระการพืชผล 

 

  
 

 

นางสาวรินนภา ลานนท์ นางบุญมี โคตรรกว้าง นางค าดี โคตรกว้าง นางสาวพร แพงรูป 

    
นางกัณหา โคตรกว้าง นางวันดี มูลเพชร นายวิขัย สีรับส ี นางค าดี โคตรกว้าง 

 
 


