รายงานกิจกรรมการอบรมเครือข่ ายชุมชนหาดใหญ่ ใน
วันที่ 2 มิ.ย.56 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้เข้ าร่ วม เครื อข่ายชุมชน 41 คน และนักศึกษากศน.อีก 15 คน

สรุปผลการอบรม
1.การเลีย้ งไส้ เดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อย่อยเศษผัก (ไม่รวมน ้า) พืช,ใบไม้ โดยไส้ เดือนที่ย่อยอาหาร จะเป็ นพันธุ์
แอฟริกา ในการย่อยอาหาร ให้ เตรี ยมดินปลูก ใส่ขยุ มะพร้ าวรองพื ้นในกะละมังที่มีขอบลื่น(ใช้ สกอตเทปใส)
ใช้ เวลา 3-5 วัน ไส้ เดือนจะย่อยเศษผัก พืช กลายเป็ นปุ๋ย ใส่ต้นไม้
ขัน้ ตอนการทา
1.นาดินปลูก + ขุยมะพร้ าว ใส่กะละมัง หรื อบ่อซีเมนต์(สร้ างบ้ านให้ ไส้ เดือน ในกะละมังสามารถ
ใส่ใบไม้ /กระดาษลังย่อยเป็ นชิ ้นลงไปด้ วย) ติดสก๊ อตเทปใส 2-3 นิ ้ว บนขอบกะละมัง กันไส้ เดือนปี นขอบ
กะละมัง
2.ใส่ไส้ เดือนลงในกะละมัง /บ่อซีเมนต์
3.ไส้ เดือนกินเศษผัก ย่อยเป็ นปุ๋ยภายใน 3-5 วัน (ไม่ต้องใส่น ้า)
4.นากะละมังไปวางไว้ กลางแดด ไส้ เดือนจะไปอยู่ตรงก้ นกะละมัง/บ่อซีเมนต์ นากระชอนตักปุ๋ย
ใส่ต้นไม้
5.ไส้ เดือนจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว สามารถนาไปใส่กะละมังใหม่ หรื อนาลงดินเพื่อให้ ยอ่ ยดิน
เตรี ยมปลูกผักต่อไป
เกร็ ดความรู้
ผักที่ใช้ สารเคมี

ถัว่ งอก หากใช้ สารเคมีรอยตัดรากจะเป็ นสีขาว
ผักที่ขาวหากไม่ใช้ สารเคมีเมื่อผ่านแสงแดดหรื อเวลานานไปจะเป็ นสีคล ้า (ไม่ใช่สีขาว)
ผักใช้ สารเคมี ไส้ เดือนสามารถย่อยสลายได้
ไส้ เดือนที่ขยายพันธุ์สามารถนาไปลงในดินให้ ย่อยดิน/เตรี ยมดินสาหรับปลูก
การล้ างผักเปื อ้ นสารเคมี ใส่ถ่านคาร์ บอน/ด่างทับทิม/น ้าส้ มสายชูหมักจากผลไม้ รสเปรี ย้ ว
ถ่านคาร์ บอน + กาแฟ = กินล้ างพิษ
ถ่านคาร์ บอน ใส่ในหมอน = หมอนสุขภาพ
2.การเพาะถั่วงอกในขวด
ขัน้ ตอนการทา
1.แช่เม็ดถัว่ เขียว 12 ชม.
2.เตรี ยมขวดพลาสติก
เจาะรูก้นขวด ให้ น ้ารั่วออกมาได้
เจาะด้ านข้ างขวด เปิ ดให้ อากาศเข้ า
3.แบ่งขวดเป็ น 6 ส่วน ใส่เม็ดถัว่ เขียว 1 ส่วน
4.รดน ้าโดยการเติมน ้า ให้ น ้าไหลผ่านรู ก้นขวด ข้ างขวด วันละ 3 ครัง้ (เช้ า เที่ยง เย็น) ตังไว้
้ ที่ร่ม
(จะทาให้ ได้ สีขาว)
5.ครบ 3 วันเก็บมารับประทานได้
6.แช่ต้ เู ย็น เพื่อหยุดการเจริ ญเติบโตถัว่ งอก ไว้ ได้ 5 วัน
3.ผู้เข้ าร่ วมรับอุปกรณ์
3.1 ตะกร้ าผัก/เมล็ดพันธุ์/ดินปลูก
1.พ่อพรหม = 10
2.หาดใหญ่ใน = 8
3.ริมควน = 18
4.คลอง ร.1 = 4
5.ศาลาลุงทอง = 1
3.2 ลังนึง่ และแกลลอนกลัน่ น ้า
1.พ่อพรหม
2.หาดใหญ่ใน
3.ริมควน

4.คลอง ร.1
5.หน้ าสถานีขนส่ง
4.การปลูกผักในตะกร้ า
ขัน้ ตอนการทา
1.เตรี ยมภาชนะ ความสูงประมาณ 1 ฝ่ ามือ
2.ดิน หากใส่กระสอบแล้ ว กรี ดเปิ ดหน้ า ก็สามารถปลูกได้ (ควรดึงพลาสติกในถุงออกก่อน) ยี่ห้อ
ก้ ามปู/เกษตรไม้ เขียว
- ทาดินให้ โปร่ง ด้ วยการเติมขุยมะพร้ าว + แกลบเผา (ทาให้ ดนิ เย็น/ฆ่าเชื ้อรา) ผักจะไม่
เน่า ดินครึ่งกระสอบ + ขุยมะพร้ าว 1 กามือ + แกลบ 3 กามือ *ยี่ห้อ ใบก้ ามปู ไม่ต้องใส่ขยุ มะพร้ าว
3.นาดินออกมากองไว้ รดน ้าพรมดิน ใส่เมล็ด เอาดินกลบ
- ผักบุ้ง แช่เมล็ด 12 ชัว่ โมง แล้ วโรย ลงบนดินที่เตรี ยมไว้
คะน้ า รดน ้าที่ดนิ แล้ วโรยเมล็ดลงบนดินที่เตรี ยมไว้
4.หากมีแมลงรบกวน ให้ นาเครื่ องแกงผสมน ้า ฉีดไล่แมลง หากมีเชื ้อราต้ องใช้ น ้าหมักชีวภาพฉีด
5.นัดคราวหน้ า 23 มิถนุ ายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาล 5 สรุปบทเรี ยน
ผลที่ได้ จากการอบรมกลุม่ ย่อย รับไส้ เดือนทาความเข้ าใจการเลี ้ยงไส้ เดือน เรี ยนรู้การทาน ้าส้ มสายชูจาก
ผลไม้ รสเปรี ย้ ว ชุมชนเตรี ยมกล้ วย -> ส้ มน ้าหมัก

