
 
 

สรุปการเข้าพื้นที่ 
โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 
ผู้ร่วมลงพ้ืนที่ 4 คน 

จุดที่ 1 บ้านตราง ต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
วัตถุประสงค์ ติดตามการปลูกผัก เลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกร และมอบไวนิลการควบคุมศัตรูพืชให้กลุ่ม
เกษตรกร 
กิจกรรมที่ท าเลี้ยงจิ้งหรีด อายุ 16 วัน 1 บ่อ จิ้งหรีด อายุ 10 วัน 1 บ่อ เลี้ยงสะดิ้ง อายุ 16 วัน 1 บ่อ 
โรงเพาะเห็ดมีเห็ดนางฟ้า /เห็ดนางรม ผลผลิตเฉลี่ย  วันละ 3 - 5 กิโลกรัม เห็ดหูหนูวันละ 3 - 4 กิโลกรัม
เกษตรกรจ าหน่ายเห็ดทั้ง 3 ชนิด ในราคากิโลกรัมละ 60 บาท แต่เนื่องจากภายในชุมชนไม่นิยม เห็ดหูหนู จึง
ท าให้ขายไม่ดีเท่าที่ควร แต่ได้แก้ไขปัญหาโดยการน า เห็ดหูหนูมาตากแห้งเพ่ือให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น
และได้ติดต่อกับทางศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กแถวชุมชนเพ่ือ ส่งเห็ดหูหนูในการท าอาหารกลางวันให้เด็กวันละ 2 
กิโลกรัม และขยายพ้ืนที่ในการจ าหน่ายเห็ดให้กับทางโรงเรียนเพื่อท าอาหารกลางวัน หลังจากท่ีเห็ดออกดอก
สม่ าเสมอ  รายได้หลักหลังจากหักค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของการขายเห็ ดเริ่มตั้งแต่  พฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายน มีรายได้ 5,130 บาท รายได้จากการขายผักบุ้งปลูกในพื้นที่ 20 ตารางเมตร มีรายได ้700 บาท 
โรงเรือนปลูกผักมีทั้งหมด 4 หลัง ผักที่ปลูกได้แก่ 
โหระพา  1 แปลงอายุ 23 วัน 
กระเพรา 1 แปลงอายุ 23 วัน  
สลัด 1 แปลงอายุ 23 วัน  
ผักกวางตุ้ง  1 แปลงอายุ 23 วัน 
มะเขือเทศเชอรี่ 1 แรงอายุ 28 วัน    
แตงกวา  1 แปลง อายุ 28 วัน 
ผักชี 1 แปลง อายุ 11 วัน 
ผักบุ้ง( crop 2 ) 1 แปลง อายุ 11 วัน 
ในส่วนของก าหนดการวันเปิดศูนย์ทางสมาชิกกลุ่มจะประชุมกันในการก าหนดวันและข้ันตอนการด าเนินงาน
ประมาณการในการจัดพิธีเปิดช่วงเดือนสิงหาคม  
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ตลาดเห็ดหูหนูที่ยังขายไม่ดีเนื่องจากคนในชุมชนไม่
นิยมผลผลิตที่เก็บได้จึงขายไม่หมด 

เกษตรกรน ามาตากแห้งเพ่ือให้สามารถเก็บได้นาน
และจะติดต่อกับโรงเรียนแถวชุมชนเพ่ือรับซื้อไป
ประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก 

พบเพลี้ยอ่อนในแตงและผักกวางตุ้งมีลักษณะขอบใบ
ม้วนงอบางส่วน 

ในส่วนของเพลี้ยอ่อนแนะน าให้เกษตรกรฉีดพ่นน้ า
หมักสมุนไพรเพราะระบาดไม่มาก ในส่วนของอาการ
ใบผักที่ขอบใบม้วนงออาจมีสาเหตุจากการขาดธาตุ
อาหาร 

 
 



จุดที่ 2 บ้านมะขาม  ต าบลปราสาท อ าเภอขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
วัตถุประสงค์ ติดตามการปลูกผักในโรงเรือนของเกษตรกร 
 
นางสรวน อาจภักดี กิจกรรมที่ท า  ได้แก่ การปลูกผักชีในโรงเรือนได้ขยายโรงเรียนเพ่ิมเติม 1 หลังเป็น 2 หลัง
ได้ปลูกผักชีอายุ 10 วันในโรงเรือน 1 หลังและอีก 1 หลัง ก าลังเตรียมปรับปรุงดินและใส่ปุ๋ยคอก หลังก าลัง
เตรียมรายได้จากการขายผักชีรอบท่ีแล้วได้เงิน 600 บาท 
 
นายขวัญชัย ในสว่าง   กิจกรรมที่ท า  ได้แก่ ปลูกผักชี 1 โรงเรือนอายุ 10 ถึง 15 วัน ผักชีฝรั่ง 1 แปลง ปลูก
หอมแบ่ง 1 แปลง และได้ขยายโรงเรือนเพ่ิมจากเดิม 1 หลังเป็น 2 หลัง 
 
นางสวี ชื่นบาน กิจกรรม ที่ท า ได้แก่ ปลูกผักชีในโรงเรือน 1 แปลง สะระแหน่ 1 แปลง ผักกาดขาว 1 แปลง 
ผักบุ้ง 1 แปลง เลี้ยงจิ้งหรีดอายุ 3 วันหนึ่งบอ จิ้งหรีดอายุ 10 วันหนึ่งบ่อ จิ้งหรีดพร้อมขาย 1 บ่อ รายได้จาก
การขายผักรอบที่ผ่านมาได้เงิน 500 บาท  
 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
มีเกษตรกรที่เจอพายุพัดพลาสติกมุงหลังคาโรงเรือน
หลุดออกจากโครงหลังคา 1 ราย ในส่วนอื่นก็ยังไม่มี
ปัญหาเพราะกิจกรรมก็ด าเนินไปเรื่อยๆตามช่วงเวลา
ที่เกษตรกรสะดวก 

แนะน าให้เกษตรกรน าพลาสติกที่หลุดออกมาใส่คืน
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยเพ่ือจะได้ใช้งานตามปกติ 

 
จุดที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
วัตถุประสงค์ ติดตามการซ่อมแซมโรงเรือนและการปลูกผักของเกษตรกร 
กิจกรรมที่เกษตรท า ได้แก่ ปลูกผักในโรงเรือน  
ผักกาดเขียวน้อย 1 โรงเรือน อายุ 11 วัน 
ผักกาดขาว 1 โรงเรือน อายุ 13 วัน 
ผักกวางตุ้ง 1 โรงเรือน อายุ 10 วัน 
ผักคะน้า 1 แปลง ผักกาดขาว 2 แปลง อายุ 8 วัน และมะเขือยาว 1 แปลง พริก 1 แปลง (พร้อมเก็บขายได)้  
เกษตรกรไดเ้พาะกล้ามะเขือเทศสีดา 2 ถาด คะน้า 10 ถาด กวางตุ้ง 8 ถาด เพ่ือเตรียมปลูกหลังจากซ่อมแซม
โรงเรือนเสร็จ ประมาณอีก 7 -10 วันสามารถปลูกลงแปลงได้  
เกษตรกรเก็บผลผลิตงาได้ 10 กิโลกรัม จากท่ีปลูกบนพ้ืนที่ 1 ไร่ เนื่องจากประสบปัญหาฝนแล้งท าให้ได้ผล
ผลิตน้อย 
รายได้รอบเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาได้จากการขายตะไคร้ 4,000 บาท ขายพริก 200 บาท ขายข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ได้ 1300 บาท  
จากการพูดคุยถึงการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกร มีสามชิกรายอื่นที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาเทคนิคและ
วิธีการปลูกกับทางแปลงของนายกิมฮง จึงแนะน าให้ลองมาท าในส่วนพื้นที่ของนา ยกิมฮง ก่อนแล้วเมื่อเกิด
ความช านาญและรู้หลักการท าก็สามารถกลับไปท าในพ้ืนที่ส่วนตัวของตนได้ 

 



ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในแปลงผักมีการระบาดของด้วงหมัดผักเข้ากัดแทะใบ
ผักได้รับความเสียหายบางส่วน 

แนะน าให้ถอนวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงและ
ลองใช้น้ าหมักจากพวกสะเดาฉีดพ่น 

ผ้าแยงเขียวล้อมโรงเรือนผุพังเสียหายตามอายุการใช้
งาน 

ให้ซ่อมแซมในส่วนที่พอใช้ได้ก่อนค่อยหาทุนในการซื้อ
ใหม ่

 

แปลงปลูกงา นางสุลิน วงษ์ทอง  

จากได้เข้าไปเยี่ยมแปลงงาของเกษตรกร แต่ตัวเก ษตรกรไม่อยู่บ้านจึงเดินส ารวจแปลงงาก าลังติดฝักแต่ยังไม่
สุกแก่ ประมาณ  20 - 30 วันน่าจะเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตงาได้ งาฝักดก ต้นสูง ไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืช หากเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ประมาณการว่าพ้ืนที่ 1 งานที่เกษตรกรปลูกจะได้ผลผลิต 50 -70 
กิโลกรัมข้ึนไป 


