
 
สรุปการเข้าพื้นที่  

โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 

จุดที่ 1 บ้านศรีไคออก ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวนผู้ร่วมประชุม 20 คน 

วัตถุประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรในการปลูกผักในโรงเรือน 

ประเด็นที่1 นายสามัคคี นิยมรักษ์ ประธานกลุ่มรายงานความก้าวหน้าจากครั้งที่แล้วในส่วนของโรงเรือน
ขนาด3.2 x 20 เมตร เสร็จสมบูรณ์ 2 หลัง พร้อมโต๊ะปลูกผักผักที่ปลูกภายในโรงเรือนได้แก่ สลัด คื่นช่าย 
และการวางระบบน้ าภายในโรงเรือนแบบมินิสปริงเกอร์ทั้ง 2 หลัง มีพืชที่ปลูกนอกโรงเรือนได้แก่ มะเขือเทศ
เชอรี่ คะน้า ผักบุ้ง หอม พริก มะเขือ ซึ่งเริ่มมีรายได้จากการขายผักหักเป็นเงินกองกลางของกลุ่มและส่วนที่
เหลือฝากเป็นเงินออมของสมาชิกในกลุ่มโดยมีสมาชิกท่ีท ากิจกรรมอยู่จริง 6-7 คน ในส่วนของรายได้จะหักไว้
ใช้หมุนเวียนในกลุ่มเดือนละ 1000 บาทในการซื้ออุปกรณ์ท่ีเหลือใช้ฝากออมทรัพย์ในนามกลุ่มไว้ 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน แนะน าให้ทางกลุ่มจดประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุของปัญหาที่พบจากการท างานจริง
เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้เป็นบทเรียนจากการเรียนรู้จริงเพ่ือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและเสนอแนะแนวทางให้
สมาชิกในกลุ่มฝึกการปลูกพืชการดูแลให้เกิดความช านาญจากแปลงรวมและแยกไปท าเป็นแปลงส่วนตัวของ
ตนเองเพ่ือมีรายได้เพ่ิมจนกลายมาเป็นรายได้หลักเพ่ือช่วยตนเองได้และยังคงกิจกรรมในแปลงรวมไว้ 

ปัญหาที่พบ 

1. น้ า เนื่องจากน้ าท่ีเกษตรกรเจาะบาดาลเพ่ิมไม่เพียงพอต่อการใช้รดพืชซึ่งน้ าที่เจาะลึก 30 เมตรก็มีปัญหา
คือน้ าที่เจาะไม่ไหลเจาะไม่เจอน้ าซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขจากทีมงานขุดเจาะ ด้วยพื้นที่เพาะปลูกพืชที่มีอยู่ 2-3  
ไร่ซึ่งอัตราการใช้น้ าต่อพ้ืนที่ของผักสวนครัวอยู่ที่ 6 ลิตร/ตารางเมตร/วัน ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรจึงควรมีแหล่ง
เก็บน้ าส ารองไว้ความจุ 20,000ลิตร/พื้นที่เพาะปลูก โดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ 

2.ศัตรูพืช พบในระยะต้นกล้ามีหนอนในวัสดุปลูกเข้าท าลายพืชบางส่วนให้เกิดความเสียหาย 

3.วัสดุปลูก ซึ่งปริมาณใบไม้เศษพืชที่อาจหายากในบางช่วงและใช้เวลาในการย่อยสลายการหมักนาน
พอสมควรหากไม่วางแผนให้ดีอาจเสียเวลามากในการปลูก 

4.แรงงาน เนื่องจากสมาชิกที่ท าอยู่โดยส่วนมากมีงานประจ า ส่วนกิจกรรมปลูกผักเป็นงานรองทีใ่ช้เวลาช่วง
เลิกงานมาท าจะมีเจ้าของพ้ืนที่คือพ่อสุวรรณและภรรยาที่ประจ าในพ้ืนที่ประจ า 

 



แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.เรื่องน้ าให้ทางผู้ประสานงานพื้นที่ประสานกับอาจารย์คณะวิศวะฯมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความ
เชี่ยวชาญได้เข้ามาให้ค าแนะน าช่วยแก้ไขให้กลุ่มเกษตรกรให้ตรงจุดและหาวิธีกักเก็บน้ าไว้ส ารองใช้ในการรด
ผักและกิจกรรมภายในกลุ่มให้เพียงพอ 

2.เรื่องศัตรูพืช เกษตรกรได้ขยายเชื่อBTเองและใช้เชื่อราบิวเวอเรียส าหรับป้องกันและก าจัดหนอนทั้งในระยะ
ที่พบและป้องกันในระยะยาวอีกท้ังควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับทางกลุ่มเกษตรกรจากปัญหาที่พบจริงใน
การแก้ไขป้องกันเพ่ือประโยชน์ในการปลูกรอบต่อๆไป 

3.การเตรียมวัสดุปลูก การมีเครื่องบดย่อยเศษใบไม้จะช่วยลดระยะเวลาในการย่อยการหมักให้ไวขึ้นในการ
เตรียมวัสดุปลูก 

4.แรงงาน สมาชิกและแกนน ากลุ่มต้องช่วยกันผลักดันกลุ่มให้ยืนอยู่ให้ได้โดยให้มีรายได้จากการปลูกผัก
อินทรีย์หรือการท าเกษตรปลอดภัยที่ท าเป็นรายได้เสริมเปลี่ยนมาเป็นรายได้หลักซึ่งต้องใช้เวลาและความ
พยายาม 

โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

จุดที่2 บ้านหนองบัว ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวนผู้ร่วมประชุม 15 คน 

วัตถุประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรในการปลูกผักในโรงเรือน 

ประเด็นที่1 การเพราะกล้าผักทางสมาชิกกลุ่มรายงานการเพาะกล้าสลัด 10 ถาด คะน้า 10 ถาดโดยคะน้า
เริ่มงอกเกือบ50% ของทั้งหมดที่เพาะแต่สลัดยังไม่งอกและมีการปลูกผักในโรงเรือนมีปลูกผักบุ้ง 1 โรงเรือน 
ผักชีลาว และหอมแบ่งอย่างละ 1 แปลง (1 โรงเรือน) ส่วนอีก 3 โรงเรือนเตรียมปรับปรุงดินและก าจัดวัชพืช
เพ่ือปลูกคะน้าและสลัดที่เพาะไว้ 

ปัญหาที่พบ 

1. ที่เพาะกล้า เนื่องจากสถานที่วางถาดเพาะกล้าไม่มีท าให้วางไว้กับพ้ืนแล้วมีมดมารบกวนกล้าผักท่ีเพาะไว้ 

2.เวลาและแรงงานของสมาชิกภายในกลุ่มที่เวลาไม่ตรงกันเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานประจ าจึงท าให้เวลา
ในการดูแลผักและส่งผลต่อคุณภาพการปลูกผัก 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 



 1.ท าโรงเรือนเพาะกล้าโดยมีโต๊ะวางถาดอยู่ภายในเพื่อป้องกันมดหรือแมลงชนิดอ่ืนๆมารบกวนและเข้า
ท าลายกล้าผักที่เพาะไว้โดยใช้วัสดุอย่างง่ายเช่นไม้ไผ่ โดยรศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ 

2.แบ่งโรงเรือนให้กับสมาชิกดูแล 1หลัง/คนเนื่องด้วยจะได้เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกเพ่ิมความใส่ใจกับผักท่ี
ปลูกมากขึ้นและมีหน้าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นส าหรับสมาชิกคนใดท่ีมีเวลาในการมาดูผักไม่มากให้แบ่งดูแล 2
คน/ 1 โรงเรือนซึ่งสมาชิกที่มีอยู่ได้แก่  

 1.น.ส.วลัยพร ใจจริง 

 2.นางมณี แสงใบ 

 3.นางร าเพย ทาตระกูล 

 4.น.ส.ประยูรวรรณ ขาววงศ์ 

 5.น.ส.พรอนงค์ พูลเพ่ิม 

 6.นายณธีร์ สมวัน (เจ้าของแปลงและหัวหน้ากลุ่ม) 

 โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

3. นัดท าวัสดุเพาะกล้าและท าวัสดุปลูกจากเศษใบไม้สูตร 5311 ของรศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ เป็นผู้พาลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งนัดกับทางสมาชิกกลุ่มไว้วันที่ 26 ธันวาคม 2560 

  

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 

จุดที่ 1 เลขท่ี 30 หมู่ 1 บ้านโนนกลาง ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

 ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง แปลงนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม 

จ านวนผู้ร่วมประชุม 20 คน  

วัตถุประสงค์ ศึกษาหลักการและการรวมกลุ่มท าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ประสบความส าเร็จ 

ประเด็นที่1 ที่มาของการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์และการท าเกษตรแบบอินทรีย์นายปิยะทัศน์ เล่าความเป็นมาว่า
จากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเคมีซึ่งเกิดกับคนในครอบครัวจนล้มป่วยจึงตัดสินใจเลิกท าแล้วหันมา
ปลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมี โดยเริ่มท าแค่คนเดียวคือตัวของนายปิยะทัศน์โดยในครั้งแรกไม่มีใครเชื่อในการท า
เกษตรโดยไม่พ่ึงพาปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงว่าจะประสบความส าเร็จ นายปิยะทัศน์จึงใช้แนวคิดการค่อยหล่อ
หลอมให้เกิดความนิ่งของระบบที่ท าอยู่ไม่เอาราคาสินค้ามาล่อเกษตรกร โดยนายปิยทัศน์เริ่มท าให้เห็นเป็น
ตัวอย่างก่อน จนปัจจุบันประสบความส าเร็จเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลางมี



พ้ืนที่รวม 320 ไร่ จากผู้ถือครอง 18 ครัวเรือน มีแรงงานครัวเรือนละ2 คนซึ่งสิ่งที่ได้จากการท าเกษตร
อินทรีย์นอกจากรายได้แล้วก็คือสุขภาพที่ดีของคนท าและคนกินและสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึนเพราะในพื้นที่ที่ท า
จากเดิมดินมีค่า pH 2.5 ปัจจุบันดินมีค่าpH 7 

ประเด็นที่2 แนวทางในการเปลี่ยนความคิดของสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ 

1.ศรัทธา ความเชื่อมั่นโดยผู้ท าต้องมีสมรรถนะ และความขยัน 

2.วิริยะ ความพากเพียร 

3.สต ิ

4.สมาธ ิ

5.ปัญญา ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้เชิญให้ทางกลุ่มที่ท าเกษตรอินทรีย์มาร่วมในโครงการสกัดสารจากพืชที่ปลูกแบบ
อินทรีย์เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่พืชที่ปลูกมีราคาสูงขึ้นกว่าการปลูกพืชทั่วไป 

ประเด็นที่3 การปลูกพืชอินทรีย์ของทางกลุ่มจะมีตั้งแต่ ข้าว ผักท่ีปลูกในโรงเรือนแบบบนโต๊ะปลูกซ่ึงนอกฤดู
การท านาเกษตรกรจะเน้นปลูก ปอเทือง ถั่วเขียว แตงโม มะเขือเทศ ฝรั่ง มะม่วง กะเพรา โหระพา กระเทียม 
ในนาข้าวแทน ในส่วนของผักที่ปลูกในโรงเรือนจะมี สลัด หอมญี่ปุ่น คื่นช่าย คะน้า ซึ่งการตลาดที่ขายคือ 
ตลาดผักอินทรีย์บุญนิยม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งปัจจุบันเกษตรมีรายได้เฉลี่ย 600,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี  

เทคนิคการติดตั้งระบบน้ าภายในโรงเรือนแบบสปริงเกอร์ควรวางตรงทางเดินไม่ควรวางตรงกลางระหว่างแปลง
เพราะเวลาหยุดระบบน้ าจะมีหยดน้ าที่ค้างสายหยดลงแปลงผักจะส่งผลให้ความชื้นในแปลงๆม่สม่ าเสมอส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 

จุดที่2 แปลงนางนงเยาว์ ถีระทัณ และนายถวัล ถีระทัณ หมู่ 1 บ้านโนนกลาง ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

เทคนิคที่เกษตรกรท าแปลงมีการปลูกหญ้าเนเปีย ต้นกล้วย เป็นแนวกันชนเพ่ือป้องกันสารเคมีจากแปลง
ข้างเคียง เพลี้ย แมลง โดยมีพ้ืนที่ท าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด 28 ไร่แบ่งท านาข้าว 20 ไร่ ปลูกผัก 8 ไร่ พ้ืนที่
ว่างจากการท านาจะปลูกถัวเหลือง ปอเทือง กระเจี๊ยบ แตงโมและพ้ืนที่ที่เข้าเยี่ยม 2 ไร่ซึ่งปลูกมะเขือเทศกิน
ผลสด ฟักทอง และปลูกสลัดเพ่ือท าเมล็ดพันธุ์โดยจะปลูกห่างกว่าระยะปลูกปกติเพ่ือให้ทรงพุ่มโต ระบาย
อากาศได้ดี  

 



เทคนิค การใส่ฟางข้าวอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสดลงในแปลงปลูกจะช่วยลดดินกรดเนื่องจากฟางข้าวมีฤทธ์เป็นด่าง 

การท าปุ๋ยหมัก/วัสดุเพาะ หลักการของกลุ่มนายปิยทัศน์จะท าปุ๋ยหมักและวัสดุเพาะรวมกันภายในกลุ่มโดยทาง
กลุ่มมีโรงหมักปุ๋ยส่วนกลางและใช้ driver เป่าลมเข้ากองปุ๋ยเพื่อระบายอากาศ ซึ่งสูตรปุ๋ยหมักของทางกลุ่มจะ
ใช้เวลา 2 เดือนในการหมัก 

โจทย์จาก ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่านให้ไว้จากงานทดลองที่ สวทช. มาทดลองในแปลงของนาย ถวัล ถีรทัณ ว่า
พืชจะเติบโตได้ดีในสภาพแวดเช่นใด  

1. ความหนาของพลาสติกท่ีมุงโรงเรือนเท่าไหร่ 

2.การระบายอากาศ/อุณหภูมิที่เหมาะสม 

3.ช่วงแสงที่เหมาะสม 

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 

ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสูง ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 91 คน  

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ืออธิบายให้เกษตรกรเข้าใจระบบความคิด 2.ให้มีการเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรม/จะเริ่มท า
กิจกรรมเมื่อไหร่  

ประเด็นที่1  ขั้นตอนพัฒนาระบบเกษตร มีขั้นการพัฒนาดังนี้ 

1.การท าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

2.เกษตรแปรรูป (เพ่ิมมูลค่า) 

3.เกษตรสารสกัด (สร้างมูลค่า) 

โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

แนวทางสู่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

- พัฒนาแกนน าจากเกษตรแปลงรวมมีการใช้วิธีการและเทคนิคการผลิต 

การมีแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 

การช่วยแก้ปัญหาให้กับสมาชิกภายในกลุ่มโดยมีแกนน า+สมาชิกช่วยกันแก้ในเบื้องต้น 



การท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

โมเดลการผลิตผักให้ได้ 20,000-30,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน 

1.ปลูกผักสวนครัวในโรงเรือนต้องมีเนื้อที่ 200 ตรม.จะมีรายได้ประมาณ15,000-18,000 บาท/เดือน 

2.เลี้ยงจิ้งหรีด 3-5 บ่อจะมีรายได้ประมาณ 10,000 บาท 

3.เพาะเห็ด/ปลุกสมุนไพร....พ้ืนที่.... รายได้ประมาณ 2000-5000 บาท/เดือน 

4. ปลูกไม้ผล (กล้วย ข้าวโพด มะละกอ) มีรายได้ประมาณ 500/เดือน 

ทั้งนี้เกษตรกรที่ลงมือท าได้ส าเร็จต้องมีความรู้และวินัย  

 

ดร.สุมาลี เงยวิจิตร แนะน าเรื่องการขายให้เริ่มจากการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงจะท าให้เกิดรายได้ไวกว่าการ
น าไปวางขายที่ตลาดทั่วไป 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน แนะน าขั้นตอนการดูและพืชในเบื้องต้นเริ่มจาก 

-การเตรียมดิน/แหล่งน้ า/แปลงปลูก 

-วัสดุปลูก 

-สารชีวภัณฑ์ 

-การป้องกันโรค 

เหล่านี้จะน าไปสู่เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรสารสกัดเทคนิคต่างๆจะท าให้ได้สารสกัดที่มาตรฐาน ปริมาณสารที่คงที่
การเก็บเกี่ยวและรักษาปริมาณคุณภาพและปริมาณสารสกัด 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา มายกตัวอย่างพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถปลูกและสกัดเป็นผลิตภัณฑ์และ
ยา คือใบบัวบกท่ีสามารถน ามาสกัดเป็นยาป้องกันโรค อัลไซเมอร์ ท ามาร์คหน้า ท ายาสมานแผลในช่องปาก 

เป็นต้น 

ดร.จินตนา นภาพร มายกตัวอย่างการเลี้ยงจิ้งหรีดเพ่ือสกัดเอาสารในจิ้งหรีดมาท าเป็นยาเนื่องจากจิ้งหรีดมา
อายุการเลี้ยงน้อยเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นที่ให้โปรตีนเหมือนกัน (หมู วัว) และโปรตีนที่ได้จากจิ้งหรีดมี
คุณภาพดีและจะดีมากข้ึนหากเลี้ยงแบบอินทรีย์ 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ เล่าถึงมาตรฐานการผลิต ควรมรดิน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย น้ า การจัดการ ทุกอย่างควรมี
มาตรฐาน 



จากนั้นให้มีการเล่าประสบการณ์การท ากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มจนถึง
ปัจจุบันโดยมี 

นายทิศ บัวไข มาเล่าประสบการณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด จากเริ่มต้นมี10บ่อ ขยายเพ่ิมเป็น 20 บ่อและมูลจิ้งหรีดที่
ได้ก็น ามาท าปุ๋ยใส่ผักท่ีปลูกแบบปลอดสารพิษและยังได้ปลูกงาแบบปลอดสารพาครั้งที่ผ่านมา1 งานได้ 45 
กิโลกรัมอีกด้วย 

นายค าแพง วันทา เล่าถึงประสบการณ์ปลูกงาที่เริ่มประสบความส าเร็จซึ่งล่าสุดปลูกประมาณ 1 ไร่อาศัยน้ าฝน
ในการปลูก ใกล้ได้เก็บผลผลิตที่ได้สวยงามและอุดมสมบูรณ์พอสมควรในส่วนของจิ้งหรีดเคยเลี้ยงแต่ในระยะนี้
ได้พักบ่อไว้ก่อน 

นายกิมฮง บุญมี มาเล่าถึงขั้นตอนการปลูกผักการวางแผนการปลูกตั้งแต่การเพาะกล้า การเตรียมแปลง การ
ปลูก การดูแล การเก็บผลผลิต และจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ในแบบบวิธีของนายกิมฮง เอง 

การคัดเลือกแกนน ากลุ่มเพ่ือท าเกษตรแปลงรวม ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสูง 

โดยมีหัวหน้ากลุ่มที่จะเข้ารับการอบรมเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1.นายประดิษฐ์ นรสิงค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-9778416 

2.นายสงบ ศิรินัย เบอร์โทรศัพท์ 089-2146985    แกนน ากลุ่ม 

3.นายชัช จิตติพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 0816131280 

สมาชิกท่ีจะร่วมท ากิจกรรมภายในศูนย์ 

1.นายประเสริฐศักดิ์ พรมมา เบอร์โทรศัพท์ 086 2647150 

2.นายสุธิบัตร เผื่อแผ่ เบอร์โทรศัพท์ 098-442744 

3.นางสมศรี สุวรรณกุฎ  

และมีศูนย์ย่อย 

1.นายกิมฮง บุญมี 

2.นายทิศ บัวไข  

3.นายสุทัศ จันทรสุข 

 

 



จุดที่2 บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงนายกิมฮง บุญมี 

วัตถุประสงค์ เยี่ยมชมแปลงและติดตามความก้าวหน้า 

ประเด็นที่1 ภาพรวมการท ากิจกรรมปลูกผักของนายกิมฮง ที่ผ่านมาเจอปัญหาโรครากปม และเพลี้ยที่เข้า
ท าลายผลผลิตและพลาสติกมุงหลังคาโรงเรือนที่ขาดเนื่องจากใช้พลาสติกผิดประเภทเพราะเป็นพลาสติกคุมบ่อ
ปลาแต่น ามามุงหลังคาจึงท าให้ขาดเสียหายได้ง่าย มีแก้ปัญหาได้บ้างบางส่วนและมีพืชที่ปลูกอยู่ในพ้ืนที่ผักชี 1
โรงเรือน หอม 2 โรงเรือน 

ผักบุ้ง 1 แปลง ผักชีฝรั่ง 1 แปลง บวบ 1 แปลงข้าวโพด 2แปลง พริกหยวก 1 แปลงย่อย พริกยักษ์ 1 แปลง
ย่อย พริกหวาน 1 แปลงย่อย แคนตาลูป+แตงไทย+ ถั่วฝักยาว 1 โรงเรือนที่ปลูกรวมกันเพ่ือความต่อเนื่องใน
การเก็บผลผลิตที่ออกต่อๆกัน ได้เพาะผักกาด 4 ถาด สลัด 2 ถาด เตรียมปลูกในแปลง 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ แนะน าให้ปลูกกล้วยเป็นแนวกันชนสารเคมีจากแปลงรอบๆและป้องกันศัตรูพืชแมลง
ได้บางส่วน 

ศ.ดร.กนกน วงษ์ตระหง่าน แนะน าให้ศึกษาความสูงของโรงเรือนและระยะห่างที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต
ของพืชและระบายอากาศได้ดี 

 

 

 

 

 


