
 
สรุปการเข้าพื้นที่ 

โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
จ านวนผู้ร่วมลงพ้ืนที่ 2 คน 

วัตถุประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรในโครงการ 
 
จุดที่ 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ศรีไค บ้านศรีไคออก ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
กิจกรรมที่กลุ่มเกษตรกรท าอยู่มีปลูกพืชกลางแจ้งได้แก่ มะละกอ ถั่วฝักยาว 1 แปลง พริกปี 1 แปลง มะเขือ
ยาว 1 แปลง มะเขือเปราะ 1 แปลง ผักบุ้ง 1 แปลง ตะไคร้ ปลูกรอบๆบริเวณศูนย์ บวบ 1 แปลง และยังมี
การปลูกผักบนโต๊ะและในโรงเรือน ได้แก่ ต้นหอม จ านวน 2 โต๊ะ โรงเรือนที1่ ปลูกกวางตุ้ง คื่นช่าย 
โรงเรือนที2่ ปลูกคะน้า ผักกาดเขียว 
โรงเรือนที3่ ปลูกผักชีฝรั่ง กะเพรา ต้นหอม ผักกาดขาว 
โรงเรือนที4่ ปลูกผักกาดเขียว สะระแหน่ วอเตอร์เขต  
ในส่วนของรายได้หลักของกลุ่มเกษตรกรได้จากการจ าหน่ายผักท่ีตลาดภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกวัน
จันทร์ที่หน้าส านักวิทยบริการ วันอังคารและวันศุกร์ที่คณะบริหารศาสตร์ วันพุธที่โรงอาหารกลาง ซึ่งรายได้
เฉลี่ยของกลุ่มอยู่ท่ี 3,000 – 5,000  บาท/สัปดาห์  
ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. โรคและแมลงศัตรูพืช เช่นหนอนกัดกินใบมะเขือ 
หนอนกระทู้ผักกินใบคะน้า โรคใบด่างในพริกและ
มะเขือ 

การใช้น้ าหมักใช้สายชีวภัณฑ์และจะท าส่วนของ
ไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูกับโรคและแมลงในพืชมาฉีด
พ่นลงในแปลงเ พ่ือช่วยก าจัดยังมีการใช้กับดักช็ อต
แมลงที่เข้ามาในแปลงด้วยบางส่วน 

2. วัสดุที่จะน ามาท าโต๊ะปลูกท่ียังไม่มีงบประมาณใน
การซื้อ 

ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ท าหนังสือเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ตามระเบียบทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
น าเศษเหล็กท่ีไม่ได้ใช้แล้วมาท าประโยชน์ในส่วนนี้ต่อ 

3. ก าลังแรงงานในการผลิตลดลงไปบางส่วนเนื่องจาก
เป็นฤดูของการท านา 

กระตุ้นให้นักศึกษาท่ีสนใจมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมที่
ศูนย์เพ่ือหาประสบการณ์และเป็นการท างานร่วมกับ
ชุมชน 

 
 

 

 



จุดที่ 2  บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงนายกิมฮง บุญมี 
กิจกรรมที่เกษตรท า ได้แก่ ปลูกผักในโรงเรือน 
ผักกาดเขียวน้อย 1 โรงเรือน อายุ 23 วัน 
ผักกาดขาว 1 โรงเรือน อายุ 25 วัน  พร้อมเก็บขาย 
ผักกวางตุ้ง 1 โรงเรือน อายุ 22 วัน 
ผักคะน้า 1 แปลง ผักกาดขาว 2 แปลง อายุ 20 วัน และมะเขือยาว 1 แปลง พริก 1 แปลง (พร้อมเก็บขาย
ได้) แผนการด าเนินงาน เพ่ิมมีสมาชิกมาเข้าร่วมกลุ่มได้แก่ นางญาติ เมาหวน อายุ 55 ปี ซึ่งอยู่ในชุมชน
เดียวกันมีอาชีพหลักคือท านาจึงสนใจการปลูกผักแบบอินทรีย์กับทางกลุ่มของนายกิมฮง เพื่อเป็นรายได้เสริม 
จึงท าให้กลุ่มนายกิมฮง มีแรงงานเพ่ิมจากเดิม 2 คนเป็น 3 คน จากนั้นจะขยายพ้ืนที่ท าโรงเ รือนขนาด 3.2 x 
20 เมตร เพิ่ม 1 หลัง รายได้จากการขายผักเริ่มเดือนกรกฎาคมมีรายได้ 375 บาท หักต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์
และค่ามูลสัตว์ 280 บาท มีก าไร 95 บาท  
ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
จ านวนแรงงานที่ไม่เพียงพอกับกิจกรรมที่มีในแปลง เปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่สนใจในด้านการปลูกผัก

เข้ามาร่วมในพ้ืนที่เพ่ือฝึกเทคนิคและแบ่งปันความรู้
เพ่ือน าไปต่อยอดความรู้ในพ้ืนที่ของตนเอง 

 

จุดที่ 3 บ้านมะขาม ต าบลปราสาท อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
นางสรวน อาจภักดี กิจกรรมที่ท า ได้แก่ การปลูกผักชีในโรงเรือนได้ขยายโรงเรียนเพ่ิมเติม 1 หลังเป็น 2 
หลังได้ปลูกผักชีอายุ 20 วันในโรงเรือน 1 หลังและอีก 1 หลัง ได้ปลูกผักชีเพิ่มอายุประมาณ 1 สัปดาห์ 
รายได้จากการขายผักชีรอบท่ีแล้วได้เงิน 700 บาท พ้ืนที่ส่วนอื่นก็จะปลูกมะนาว พันธุ์ทูลเกล้า แป้นพิจิตร 
และก็ท านาข้าว 
ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางในเรื่องของ
มะนาวซึ่งเกษตรกรมองว่าพ่อค้าคนกลางรับซื้อใน
ราคาที่ต่ าถ้าไม่ขายสินค้าที่มีก็จะไม่มีช่องทางอ่ืนขาย 

ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับซื้อได้ในบางโอกาสที่
หลังจากมาเยี่ยมชมแปลงเพ่ือน ามาจ าหน่ายที่ตลาด
ในมหาวิทยาลัย  และเกษตรกรควรปลูกพืชอย่างอ่ืน
ร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคา 

2. ไฟฟ้าที่เข้าไม่ถึงพ้ืนที่การเกษตร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแนวทางในการน า
ไฟฟ้าเข้าในพื้นที่ 

 

 

 

 



จุดที่ 4 บ้านตราง ต าบลดองก าเม็ด  อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านพ่อสุทัศ จันทร์สุข  
โรงเรือนปลูกผักมีท้ังหมด 4 หลัง ผักท่ีปลูกได้แก่ 
โหระพา 1 แปลงอายุ 35 วัน ( เก็บขายแล้วบางส่วน ) 
กระเพรา 1 แปลงอายุ 35 วัน  
มะเขือเทศเชอรี่ 1 แรงอายุ 40 วัน 
แตงกวา 1 แปลง อายุ 40 วัน ( เก็บขายแล้วบางส่วน ) 
ผักชี 1 แปลง อายุ 23 วัน 
ผักบุ้ง( crop 2 ) 1 แปลง อายุ 23 วัน  ( เก็บขายแล้วบางส่วน ) 
ผักบุ้ง (crop 3 ) 1 แปลงอายุ 5-7 วัน  
จิ้งหรีดที่เลี้ยงทั้งหมด 3 บ่อ จิ้งหรีดอายุ 28 วัน 1 บ่อ จิ้งหรีดอายุ 22 วัน 1 บ่อ เลี้ยงสะดิ้งอายุ 28 วัน 1 
บ่อ ในส่วนของโรงเพาะเห็ดในช่วงนี้เริ่มออกดอกน้อยลงทั้งเห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า  
รายได้ของกลุ่มจากเดิมถึงวันที่ 20 มิถุนายน ถึงปัจจุบันเพิ่มจาก 5,130 เป็น 7,670 บาทหลังหักค่าใช้จ่าย 
ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. แมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ การท าโรงเรือนให้มิดชิดขึ้นและฉีดน้ าหมักเพ่ือไล่

แมลงให้ทันเวลา 
2. เชื้อราปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดเนื่องจากเห็ดที่ไม่มี
คุณภาพในขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อ 

ให้น าก้อนเชื้อเห็ดที่มีเชื้อราสีเขียวขึ้นออกไปท าลาย
นอกโรงเรือนเพ่ือลดการระบาดของเชื้อรา 

 

จุดที่ 5 บ้านไผ่น้อย ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ แปลงนายทิตย์ บัวไข 
กิจกรรมที่เกษตรกรท าคือปลูกผักกลาง ได้แก่ กวางตุ้ง 4 แปลง คะน้า 2 แปลง  แตงกวา 2 แปลง พริก 1 
แปลง ผักบุ้งน้ า 1 แปลง มะเขือ 1 แปลง ซึ่งผักที่พร้อมเก็บเก่ียวได้แก่ผักกวางตุ้ง 2 แปลง ซึ่งมีล าต้นเขียว
เจริญเติบโตดีเนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักมูลจิ้งหรีดที่หมักไว้ใช้เอง ในส่วนที่ก าลังจะขยายพ้ืนที่ปลูกผักเพ่ิม
โดยท าเป็นโรงเรือนเสาปูนโครงเหล็กขนาด  3.2 x 14 เมตร คาดว่าตัวโครงสร้างจะแล้วเสร็จภายใน 2 -3 
วันนี้ ในส่วนของจิ้งหรีดเลี้ยงทั้งหมด  4 บ่อ อายุประมาณ 30 วัน คาดการว่าอีกประมาณ 10 วันจะเริ่มเก็บ
ขายได้ 
ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
มีแมลงศัตรูพืชบางส่วนเริ่มมาท าลายพืชในแปลง เช่น
ด้วงเต่าแตง 

การฉีดพ่นน้ าหมักสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนเพ่ือไล่แมลง
ออกจากแปลง 

 
 


