
 
สรุปการเข้าพื้นที่ 

โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 
จุดที่ 1 บ้านตราง ต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
วัตถุประสงค ์เยี่ยมแปลงเกษตรกรและร่วมฟังการอบรม เรื่องการเพาะเห็ดหูหนูและเห็ดเศรษฐกิจ  
โดย ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ  

ซึ่งโครงการไดจ้ัดอบรมท้ังหมด 2 วัน คือวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 
24 พฤษภาคม 2561 จ านวน 30 คน วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จ านวน 35 คน ในส่วนของการบรรยาย
ช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของ ศัตรูเห็ด การดูแลรักษาท าความสะอาดโรงเพาะเห็ด และการพักโรง
เพาะเห็ด โดยผศ .ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมและ
วิทยากรผู้บรรยาย 

ในส่วนของการปลูกพืชในโรงเรือน โรงที่ 1 ปลูกผักบุ้ง 1 แปลง ผักชีและผักขึ้นฉ่าย 1 แปลง  
โรงที่ 2 ปลูกมะเขือเทศ 1 แปลง แตงกวา 1 แปลง 
ในส่ วนของกล้าผักท่ีเพาะไว้เตรียม ปลูกในโรงเรือน ได้แก่ สลัด 5 ถาด  โหระพา 2 ถาด กะเพรา 1 ถาด 
กวางตุ้ง 5 ถาด และภายในโรงเรือนมีการวางระบบน้ าแบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ าผักทั้งหมด 4 โรงเรือน 
ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
ฝนสาดเข้าภายใน โรงเรือนและ แปลงปลูกพืช  ท าให้
ดินในแปลงมีความแน่นมากส่งผล ผักชีและผักข้ึนฉ่าย
ไม่งอก 

ท าให้ดินร่วนซุยโดยการเติม ขุยมะพร้าว แกลบด าเก่า
ปุ๋ยคอกในปริมาณที่เหมาะสม หรือปลูกพืชชนิดอื่นที่
ทนต่อสภาพน้ าขัง แนะน าโดย ผศ.บุบผา ใจเที่ยง 

มีน้ าขังภายในแปลงปลูก แนะน าให้ท าร่องระบายน้ าก่อนในเบื้องต้นและให้พูน
ดินขึ้นสูงจากเดิมเพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขัง แนะน าโดย ผศ .
บุบผา ใจเที่ยง 

การมุงผ้าแยงเขียวรอบๆ บริเวณโรงเรือนไม่มิดชิด  ไม่
สามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชได้แน่นอน 

แนะน าให้น าผ้าแยงที่เหลือมาปิดส่วนบนจั่วหน้า
โรงเรือนให้มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชให้ทันเวลา 
 

การตั้งเสาโรงเรือนเอียงไม่ตรง  1 หลัง จากทั้งหมด 4 
หลัง 

แนะน าให้ปรับโครงสร้างให้ตรงเพื่อความคงทนในการ
ใช้งาน 

ปริมาณปุ๋ยหมัก /ปุ๋ยคอกท่ีใส่ลงในแปลงปลูกไม่
เพียงพอเท่าท่ีควรส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 

แนะน าให้ท าปุ๋ยหมักเพ่ิมหรือหาปุ๋ยคอกมาใส่ในแปลง
ปลูกในปริมาณที่เหมาะสม  

 
หมายเหตุ จะน าปัญหาในส่วนของโรงเรือนท่ีเกิดข้ึนรายงานให้ รศ .ดร .บุญส่ง เอกพงษ์ ที่ปรึกษาให้กลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้ทันเวลา 
 

 

 



จุดที่ 2 บ้านไผ่น้อย ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงนายทิตย์ บัวไข 
วัตถุประสงค์ เยี่ยมแปลงเกษตรกรและรับซื้อผลผลิตงาด าจากเกษตรกร 
กิจกรรมที่เกษตรกรท าอยู่ ณ ปัจจุบันคือ ปลูกผัก ได้แก่  
หอม 2 แปลง ขนาดแปลงประมาณ 0.8 x 3 เมตร 
คะน้า 1 แปลง ขนาดแปลงประมาณ 0.8 x 3 เมตร 
กวางตุ้ง 1 แปลง ขนาดแปลงประมาณ 0.8 x 3 เมตร 
ผักบุ้งไทย 4 แปลง ขนาดแปลงประมาณ 0.8 x 3 เมตร 
พริก 1 แปลง ขนาดแปลงประมาณ 100 ตารางเมตร 
มะเขือเปราะ 1 แปลง ประมาณ 10 ต้น 
รายได้ของเกษตรกรในเดือนพฤษภาคม เป็นรายได้จากการขายผัก จิ้งหรีด พันธุ์มะพร้าวน้ าหอม ได้ประมาณ 
3,100 บาท 
รายชื่อเกษตรกรที่ขายผลผลิตงาให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ชื่อ จ านวนพื้นที่ปลูก ( ไร่ ) รูปแบบการปลูก ผลผลิต (กก.) 
1.นายทิตย์ เมืองจันทร์ 1.5 โรยเป็นแถว 75 
2.นายปาน วิเศษผง 1 โรยเป็นแถว 26 
๓.นายใบ บัวไข 1.5 โรยเป็นแถว 20 
๔.นายส าเภา ภักดี 2 หว่าน 19 
๕.นายค าพอง เมืองจันทร์ 3 งาน โรยเป็นแถว 12 
๖.นายบุญช่วย เมืองจันทร์ 2 โรยเป็นแถว 12 
๗.นายสาย บัวไข 1.5 โรยเป็นแถว 12 

รวมทั้งหมด 176 
 
จุดที่ 3 บ้านแสง ต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
วัตถุประสงค์ เยี่ยมแปลงเกษตรกรและรับซื้อผลผลิตงาด าจากเกษตรกร 
กิจกรรมที่เกษตรกรท าอยู่ ณ ปัจจุบันคือ  ลี้ยงจิ้งหรีดและท านา ส่วนพืชอื่นยังไม่มีการปลูกเนื่องจากพ้ืนที่  ที่
เหลือปลูกข้าวทั้งหมด 
รายชื่อเกษตรกรที่ขายผลผลิตงาให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ชื่อ จ านวนพื้นที่ปลูก ( ไร่ ) รูปแบบการปลูก ผลผลิต (กก.) 
๑.นายสมเด็จ เศรษศร ี 3 โรยเป็นแถว 38 
๒.นางล าดวน โสดา 2 โรยเป็นแถว 15 
๓.นายบุญชู ศรีดี 2.5 โรยเป็นแถว 4 
๔.นางประกอบ แดนนอก 1 หยอดเป็นหลุม 2 
๕.นางบุญยืน ภักด ี 1.5 โรยเป็นแถว 12 
๖.นางอุไร แก้งวงษ์ 2 โรยเป็นแถว 8 

รวมทั้งหมด 79 
 


